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Biljart- keus en sets

 4 Tornooi afmetingen
 4 Weerbestendig
 4 Incl. accessoires

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Automaten Hoffmann Pool-
biljart “Garden Outdoor Alu”

Pool biljarttafel volgens tornooi normen 
voor elk gebruik. Voor tuin, hotel of re-
creatie. Hoge stabiliteit door het weerbe-
stendige, eenvoudig te reinigen alumini-
um frame. 8 ft speeloppervlak (224x112 
cm), blauw, weerbestendig doek. Pocket 
systeem, speciaal 22 cm dik fiberboard 
speelvlak voor een nauwkeurige balloop. 
Natuurlijk rubberen stootbanden volgens 
toernooi normen. Afmetingen 
252x140x79 cm. Hoogte van vloer tot on-
derkant 63 cm, 130 kg. Geleverd met 2 
waterbestendige biljartkeus 16 biljartbal-
len in toernooigrootte (57,2 mm), borstel, 
driehoek, krijt, dekzeil.
99 350 8116  8 ft. Stuk 1.609,92 1.948,— 
99 350 8103  7 ft. Stuk 1.525,62 1.846,—
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Meer outdoorspelen in 
onze Online-shop:
sport-thieme.nl
Outdoor

Automaten Hoffmann 
Biljarttafel  “Galant 
Black Edition”

Elegante biljarttafel met 18 mm precisie 
materiaalplaat. Het solide onderstel 
heeft een krasvast oppervlak. Stabiele 
zijkanten en spijlen zorgen voor een tril-
lingsvrije ligging van het speelveld. Ban-
den van echt natuurrubber garanderen 
een snelle balterugstootl. De balopvan-
gers van massief rubber ontzien de bal-
len. Bovendien verminderen ze samen 
met de geluidsarme, automatische bal-

teerd geleverd. Enkel het onderstel moet 
nog aangebracht worden. Inzetbaar voor 
scholen, jeugdherbergen of voor thuis.
Incl. Accessoires:
•    ballen van toernooi-formaat (57,2 mm)
•    Penseel, driehoek en krijt
•    2 keuen 140 cm

Maat 1: 7ft., buitenafm.: 215x118 cm, 
speelvlak: 198x99 cm, ca. 100 kg.
Maat 2: 8ft., buitenafm: 246x134 cm, 
speelvlak: 224x112 cm, ca. 130 kg.
Maat: 2,133 m 
99 250 7620 Stuk 652,07 789,—
Maat: 2,438 m 
99 250 7604 Stuk 742,98 899,—

terugloop het geluidsniveau. Dubbele teller 
en aanspeelpunten in het frame opgeno-
men. In de hoogte verstelbaar van 80-83 
cm. Kleur: zwart met hoeken in chroomuit-
voering, doek: koningsblauw. 
Het tafelblad wordt volledig voorgemon-

Top Prijs!

Top Prestatie!

 4 Levering incl. 
keuen, ballen, tri-
angel en krijt.

 4 Solide tafel aan 
een super prijs!
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652,07
vanaf

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Hans schreef:
“Wauw! werkelijk een 
mooie tafel. We hebben 
er al veel plezier aan 
beleefd.”


