
136 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Windschermdoek
Wordt gekenmerkt door de randverster-
king, dubbel genaaide en gestanste ogen. 
Van 100 % polyethyleen, UV-bestendig. 
Ca. 220 g/m² in de kleuren licht- en don-
kergroen. Standaardmaten: 6x2m, 
12x2 m of 18x2m. Levering inclusief 
gegalvaniseerde karabijnhaken.
6x2 m donkergroen 
99 137 0153 Stuk 68,55 82,95
12x2 m donkergroen 
99 137 0124 Stuk 111,57 135,—
18x2 m donkergroen 
99 137 0140 Stuk 161,16 195,—

Makkelijk met andere 
schermen te verbinden

Zicht- en 
Windschermen

Set Karabijnhaken
60 reserve-karabijnhaken voor tennis-
baan-schermen, 1|. 
99 152 1519   Per set 29,71 35,95

 4 In 2 maten Tennis-Scheidsrechters-Stoel
Van licht metaal. Beproefde uitvoering 
met stevige ladder en kunststof vloerdop-
pen. Het rode zitgedeelte is ergonomisch 
en UV-bestendig. Ruimtebesparend op te 
slaan, eenvoudig te transporteren door 
klapscharnieren. Compleet met kunststof 
schrijfplank. Zithoogte ca. 1,92 m. Belast-
baar tot 100kg. 5 jaar garantie! 
99 137 4302   Stuk 321,49 389,—
Getest door Intertek, Certificaatnr.: 07STP3051-03

Tennis

Match Pointer
Robuust en weerbestendig scorebord van 
UV-bestendige kunststof met niet-roes-
tende omranding. Weergave op beide zij-
den afleesbaar. Goede leesbaarheid en 
eenvoudige bediening. In 2 verschillende 
maten.
99 137 4214  65x46 cm Stuk 110,74 134,— 
99 137 4227  96x65 cm Stuk 161,16 195,—
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Tennisbaan-Sleepnet ca. 
5.4 kg

Van extra zwaar speciaal weefsel 2x1,5 
m, met ingewerkt dubbelzijdig hard slijp-
hout en sleeplijn. Zeer goede harkeigen-
schappen door het hoge eigen gewicht. 
99 137 0704   Stuk 103,31 125,—
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Tennisbaan bezem
Voor het dagelijks onderhoud van Uw 
baan. Werkbreedte 200 cm. Bestaat uit 
vier verwisselbare bezemborstels van ca. 
50 cm, een aluminium trekbeugel, en alu-
minium frame met ronde uiteinden, zodat 
de bezem niet achter het net blijft hangen. 
99 137 0629   Stuk 136,36 165,—

5 

Tennisbaan-zitbank 
“München”

Zonder rugleuning, dus aan beide zijden 
bruikbaar. Hoog zitcomfort. 2 volledig 
plastic voeten, 5 lamellen met meerdere 
kamers. 150 cm lang, 12 kg, wit. 
99 137 4025   Stuk 86,78 105,—

14 
Tennisplaats-zitbank 
“Freiburg”

Uit weerbestendig kunststof. Bijzonder 
stevige uitvoering met extra versterking in 
het midden. 2 massieve kunststofpoten , 
9 meerkamer-profiellatten , Lengte 150 
cm , 15 kg , wit 
99 137 4100   Stuk 95,04 115,—
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5 jaar
garantie

vanaf 86,78

Tennisbaan sleepmat
Uitvoering van afzonderlijke kunststof 
delen , slijtvast en weerbestendig. Ideaal 
om oneffenheden en loof op de baan te 
verwijderen. Compleet met aluminium rail 
en trekkoord. Lxbxh: 185x75x1,5 cm. 
99 137 1707   Stuk 161,16 195,—
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Top beoordeling
sport-thieme.nl

Sofie schreef:
“Gebruikt in een re-
validatiekliniek bij het 
zwembad, zeer ge-
schikt.”

Gordelband
Voor jeugdtennis. Om het net in het mid-
den op de voorgeschreven lagere hoogte 
te brengen zoals buiten. Gemaakt van ny-
lon, met verstelbare lussen en karabijnha-
ken. L: 1,83 m. 
99 136 9117   Stuk 12,36 14,95

Accessoires Markeringslijnen Jeugd, 
niveau 2

De rubberen markeringslijnen zijn antislip 
en UV-bestendig. De set bestaat uit 2 ba-
sislijnen en 2 zijlijnen speciaal voor trai-
ning van kinderen. Incl. vloerankers en 
praktische opbergtas. 
99 137 3035   Stuk 43,76 52,95

Tennispalen Rond, ø 83 mm, 
aluminium

Rond volgens DIN EN 1510. GS-gekeurd. Van 
aluminium met binnenversterking, ø 83 mm. 
Compleet met afdekkappen, nethouderstan-
gen en bodemhulzen van lichtmetaal. Een-
voudige bediening dankzij  ingebouwd span-
mechanisme. Matzilver geëloxeerd. 
99 137 4504   Paar 236,36 286,—
Getest door Intertek, Certificaatnr.: 07STP3053-03
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Tennisnetpalen Vierkant, 
80x80 mm, aluminium

Vierkant volgens DIN EN 1510, GS-gekeurd. 
Van dikwandig speciaal aluminium profiel, 
80x80 mm. Met afgeronde hoeken. Omvang 
van de levering zoals voor ronde palen, alu-
minium. 
99 137 4403   Paar 254,55 308,—
Getest door Intertek, Certificaatnr.: 07STP3053-03

9 

Single-Netsteunen
Van aluminium, voor het instellen van de 
voorgeschreven nethoogte bij het enkelspel. 
99 137 2407   Paar 28,06 33,95
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Tennisnetpalen

Tennisbaan-zitbank 
“Stuttgart”

Zeer robuuste en standvaste uitvoering. 
Het onderstel uit staal is met kunststof 
gecoat. 
•  Zonder rugleuning daarom langs beide 

kanten bruikbaar , 200 cm lengte ,3 vol-
le kunststoffen poten,5 kamerprofiel-
latten , 16 kg , wit 

99 137 4009   Stuk 114,88 139,—
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