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Sport-Thieme Basketbal-
Trainingsinstallatie “Starr”

Complete installatie voor indoor. 
De set bestaat uit:
•    Muurhouders, afstand tot de muur ca. 

20 cm
•    Basketbal-bord van MDF 90x60 cm, 

pag. 93, 1|
•    Basketbalring met netogen, pag. 92, 3|
• Basketbalnet, pag. 92, 4| 
99 115 9501   Set 172,73 209,—

Indoor Outdoor

 4 Doelbord van acrylglas
 4 Neerklapbare ring

 4 Groot bord van 
transparant acryl-
glas

 4 Verrolbare voet met 
waterniveaucontrole

Sport-Thieme Fair Play Basket-
ball Muurinstallatie “Outdoor”

Uiterst robuuste, weerbestendige muurin-
stallatie voor openbare speel- en sportplaat-
sen. Voor montage aan een massieve muur. 
Complete installatie met muurconstructie, 
doelbord, ring en net .
•    Muurconstructie van vuurverzinkt staal
•    Lxb buitenkant muurplaten: ca. 140 cm
•    Naar keuze met doelbord 120x90 cm van 

aluminium profielen of rooster van staal-
draad

•    Oversteek ca. 122 cm
• Net van vuurverzinkte kettingelementen 

met sterke bevestigingshaken
Wij leveren de installatie met ring “Out-
door” pag. 92, 5| of neerklapbare ring 
“Outdoor” pag. 92, 6|. 10 jaar garantie 
op de wanduitrusting!
Doelbord: rooster 
Ring “Outdoor” 
99 116 4813 Set 552,89 669,—
Ring “Outdoor” neerklapbaar 
99 116 4842 Set 652,07 789,—
Doelbord: aluminium 
Ring “Outdoor” 
99 116 4839 Set 552,89 669,—
Ring “Outdoor” neerklapbaar 
99 116 4855 Set 652,07 789,—

172,73
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Meer basketbalinstallaties 
voor binnen en bui-
ten in de online shop:
sport-thieme.nl

Basketbalinstallaties

 4 3 verschillende hoogtes 
instelbaar

 4 Eenvoudig op te bergen 
(klapbaar buizengestel)

1 

3 

 4 Compleet systeem 
voor  binnen gebruik

 4 Ring met bijpassend net

Sport-Thieme Basketbalin-
stallatie Voor wandrek

Om op te hangen aan DIN klimrekken.
Verander met een paar handelingen een 
klimrek in een basketbalinstallatie. 
Set bestaande uit:
•    Klapbaar stalen buizenstel voor 

klimrekken vanaf een breedte van 
75 cm, oversteek ca. 60 cm

•    Basketbaldoelbord 90x60 cm uit MDF 
pagina 93, 1|

•    Basketbalring met netogen 
pag. 92, 3|

•    Baketbalnet pag. 92, 4|
De complete installatie wordt eenvoudig 
aan het klimrek gehangen. De hoogte-in-
stelling is kinderspel. Ideaal voor kleuter-
school en sport voor mensen met een be-
perking. Levering zonder klimrek. 
99 116 5005   Set 296,69 359,—
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Mobiele basketbalfaciliteiten

Spalding Basketbalinstallatie 
“NBA Gold Exacta High Lift 
Portable”

Doorzichtig  Acryl doelbord
Het systeem bestaat uit een rechthoekig, 
transparant doelbord (BxH: ca. 122x80,5 
cm) gemaakt van acrylglas. Het is on-
breekbaar en voorzien van extra randbe-
scherming. Het bord kan tot 20 graden 
naar het veld worden gekanteld. De 
“H-Frame” planksteun verhoogt de stabi-
liteit van het basketbalbord. De projectie 
van het bord is 36 cm. De borden van 
acrylglas hebben een zeer goede re-
bound-prestatie en zijn zeer geschikt voor 
spelen op hoog niveau.
Productdetails:
•    Bodem van hoogwaardig kunststof, 

opvulbaar
•    3-delig assysteem, roestvrij, ø ca. 

8,9 cm
•    Gemakkelijke bediening
•    “Helix Lift System” voor een comforta-

bele en gemakkelijke hoogteverstelling 
met behulp van contragewichtveren

•    Traploos verstelbare korfhoogte van 
228-305 cm

Afmetingen en gewicht:
•    Afmetingen verpakking (LxBxH): ca. 

138x90x30 cm
•    Max. totale hoogte: ca. 3,85 m
•    ca. 50 kg 
99 118 1904   Stuk 847,11 1.025,—

4 

Spalding Basketbalinstallatie 
“NBA Platinum Helix Lift 
Portable”

Met verrolbare steunvoet
Het systeem met een verrolbare basis be-
staat uit een hoogwaardige kunststof en 
kan worden gevuld met zand of water (ca. 
150 liter). De geïntegreerde waterpeilrege-
ling geeft u altijd een overzicht van hoe-
veel zand of water er altijd in de voet zit. 
Basis steunbalken bieden extra beveili-
ging. Bovendien is het systeem ideaal 
voor vrije tijd, in de club en voor de in- en 
outdoor gebruik.
Productdetails:
•    3-delig paalsysteem, roestvrij, ca. 

10x10 cm
•    Eenvoudige bediening
•    “Screw Jack Elevator System” voor com-

fortabele en gemakkelijke hoogte-instel-
ling met behulp van een zwengel

•    Ring traploos instelbaar in hoogte van 
228-305 cm

Afmetingen en gewicht:
•    Afmetingen verpakking (LxBxH): 

ca. 138x90x30 cm
•    Doelbord (BxHxD): ca. 137x80, 5x5 cm
•    Steunvoet (LxB: 135x86 cm)
•    Max. totale hoogte: ca. 3,85 m
•    ca. 57 kg 
99 118 7609   Stuk 1.102,48 1.334,—

5 

Meer aanbevelingen:
96, 3|In-Ground-versie pagina

847,11

Op de muur-
bevestiging

10 jaar
garantie
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