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Vandalismeschade 
uitgesloten

Garlando Kickertafel 
“Master Class Evo Outdoor”

De ideale kicker voor buitenruimten van 
jeugdhuizen, scholen, clubhuizen en 
openbare instellingen.
•    Kickertafel met gehard veiligheidsglas 

(thermisch gehard veiligheidsglas) - ver-
mindert lawaai en houdt het speelveld 
schoon

•    Tafelromp: 25 mm dikke meerlaagse 
houten wand met weerbestendige mela-
ninebekleding. Decor in blauw-zilver 
met slagvaste aluminium randen

•    Afmetingen: Model “Professional”: 
144x125x93,5-96,5 cm, 92 kg. Model 
“Veiligheid”: 144x110x93,5-96,5 cm, 
92 kg

•    Speelstangen: 16 mm verchroomde hol-
le staven, wanddikte 2,2 mm, die in ko-
gellagers lopen. Nagenoeg onbreekbare 

speelfiguren, stevig op de stangen ge-
zet. 360 graden vrij draaiende keeper. 
Veiligheidsmodel met telescopische 
stangen die aan de andere kant niet 
uitsteken

•    Speeloppervlak: groen laminaat speel-
veld met witte lijnen en aangehechte 
plastic hoeken. Afmetingen speelveld: 
120x70 cm

•    Tafelpoten: 9x9 cm hoekige tafelpoot-
constructie van zilver geverfd metaal 
met nivellering

•    Doelkasten: ballen kunnen niet meer 
verloren gaan via de afdekplaat en het 
kogelgeleidingssysteem

•    Kickertafelballen: incl. 10 nylon 
ballen ø 34 mm, 22 g 

Model “Professional” 
99 266 5102 Stuk 889,26 1.076,—
Model “Safety” 
99 266 5115 Stuk 923,97 1.118,—

Kickertafel 
“Storm-Outdoor” F-2

Deze tafelvoetbal voor outdoor is bestand 
tegen alle weersomstandigheden. Ther-
moplastische kunsthars en glasvezelcon-
structie. Roestvrij stalen bevestigings-
middelen. Gemakkelijk te gebruiken in al-
le open lucht terreinen zoals buitenzwem-
baden, campings, tuinen, terrassen.
•    Tafelromp: 20 mm dik, weerbestendig, 

kader van thermoplastische hars
140x78x 88 cm, handvathoogte: 84 cm, 
80 kg
•    Speelstangen: stevige 16 mm (2,2 mm 

wanddikte) verchroomde speelstangen. 
De nagenoeg onbreekbare spelersfigu-
ren worden stevig op de stangen gego-
ten en gedempt naar de rompwand met 
afstandsveren. 360 graden vrijdraaien-
de keeper

•    Speelveld: afmetingen 118x70 cm in 
groen gemaakt van speciaal getemperd, 

Outdoor-Kickertafel

Kickertafel van 
polymeerbeton

Robuuste kicker speciaal voor op de 
speelplaats en openbare instellingen. Van 
polymeerbeton, weerbestendig en onder-
houdsvrij. 5 jaar materiaalgarantie - be-
halve voor schade door vandalisme. Man-
netjes van harde kunststof bevestigd op 
16 mm dikke V2A-stangen. De veldlijnen 
zijn onuitwisbaar. De onderbouw van po-
lymeerbeton heeft een nivelleer inrich-
ting en een bodembevestiging. Speelveld: 
140x80 cm. Compleet met telwerk. 
Lxbxh: 140x120x90 cm, ca. 340 kg. 

Bodembevestiging 
met nivellering

Blauw

Groen

sterk glas (5 mm) met witte lijnen en ge-
plaatste plastic hoeken

•    Tafelpoten: 90x90 mm metalen poten 
met poedercoating. Nivelleringscompen-
satie tot max. 4 cm

•    Doelkastjes: ingebouwde doelpunten-
tellers evenals dubbelzijdige balretour. 
Gemakkelijke balverwijdering aan beide 
zijden van de tafel. Balinworpen aan el-
ke kant maken het speelcomfort com-
pleet

•    Kickertafelballen: incl. 10 witte nylon 
kickers, ø 34 mm, 22 g 

99 134 9102   Stuk 759,50 919,—
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Meer Kickers 
in onze Online-shop
sport-thieme.nl
Kicker

 4 Met afdekking gemaakt van veiligheidsglas
 4 Incl. bescherming tegen baldiefstal

 4 “Storm Outdoor” kicker 
resistent voor warmte, 
koude en vochtigheid

10 jaar garantie! 
Groen 
99 135 9901 Stuk 2.204,96 2.668,—
Blauw 
99 135 9914 Stuk 2.204,96 2.668,—
Antraciet 
99 135 9927 Stuk 2.204,96 2.668,—
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 4 Absoluut waterdicht
 4 Weerbestendig
 4 Onderhoudsvrij

Model 
“Professional”

Model “Safety” met telescopische stangen

10 jaar
garantie


