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Basketbal-installaties

Nieuw! Sure Shot Sport Grupa Sure Shot 
Basketbalinstallatie “780 Minishot”

De allrounder in elke club. Dankzij de hoogwaardige 
verwerking van staal is dit systeem bijzonder robuust. 
Het opvouwbare ontwerp van het basketbalsysteem 
maakt het ideaal voor het opbergen in ruimtes. Dankzij 
nylonrollen aan de onderkant van de steunvoet kan het 
systeem gemakkelijk worden getransporteerd. Zowel de 
steunvoet als het doelbord zijn PE-schuimstof uitgerust 
om spelers te beschermen.

Nieuw! Sure Shot Sport Grupa Sure Shot 
Basketbalinstallatie “790 Macshot”

De juiste installatie voor clubs en scholen. Het systeem 
is bijzonder stabiel dankzij de hoogwaardige staalcon-
structie en is bestand tegen hoge belastingen. De steun-
voet en het backboard PE-schuimstof biedt bescherming 
voor de basketbalspeler bij elke worp of lay-up. Het sys-
teem kan eenvoudig worden verplaatst met nylonrollen. 
De ring kan eenvoudig worden opgezet en gedemonteerd 
met een zwengel. De speciale vergrendelingsgesp maakt 
het systeem stijver zodat het niet wijkt tijdens een slam 
dunk.
Het doelbord is gemaakt van gehard glas en is gemon-
teerd in een robuust aluminium frame. Dankzij de directe 
verbinding van het aluminium frame met de draagarm, is 
het doelbord zelf beschermd tegen trillingen in het sys-
teem. Dankzij de lange verlengbare arm kan de ring vrij 
staan en wordt belemmering door de voetsteun  voorko-
men. Het basketbalsysteem heeft een modern design. 
99 282 0402   Stuk 8.478,51 10.259,—

Nieuw!Sure Shot Sport Grupa Sure Shot 
Basketbalinstallatie “795 Liteshot”

Voor training en competitie. Gemaakt van duurzaam 
staal en gepoedercoat. Dit betekent dat het systeem elke 
belasting kan weerstaan. Dankzij de lange verlengarm en 
de steunvoet- en backboard bescherming biedt het bas-
ketbalsysteem veiligheid bij elke worp. Het bord is ge-
maakt van gehard glas en is ingekapseld in een stevig 
aluminium frame. De doel- en randlijnen die in het glas 
zijn gebrand, slijten nauwelijks, zelfs niet bij veelvuldig 
gebruik in scholen en clubs.
Het basketbalsysteem kan worden ingeklapt voor een-
voudige opslag en biedt dus de optimale oplossing voor 
kleinere opslag ruimtes. Het systeem kan eenvoudig wor-
den verplaatst met praktische nylonrollen; het heeft een 
quick release waarmee de ringhoogte snel en gemakke-
lijk kan worden aangepast. 
99 282 0604   Stuk 7.966,12 9.639,—

Model
Doelgroep
Toepassing
Doelbordmateriaal
Doelbordafmetingen (LxB)
Afmetingen gevouwen (LxBxH)
Opgebouwde afmetingen (LxBxH)
Lengte zwenkarm
Gewicht
Ringhoogte
Polstering Stand- backbord
FIBA-gecertificeerd
EN 1270 getest
Artikelnummer
Prijs per stuk

1| 790 Macshot 
School en club

Wedstrijd
Glas

180x105 cm
183,5x485x194 cm
500x180x200 cm

325 cm
1.200 kg
305 cm
•

Level 1
•

99 282 0402
8.478,51 10.259,—

2| 780 Minishot 
School en club

Training, Wedstrijd
Glas

180x105 cm
183,5x395x198 cm
400x180x200 cm

225 cm
850 kg

260, 280 en 305 cm
•

Level 3
•

99 282 0200
5.086,78 6.155,—

3| 795 Liteshot
School en club 

Training, Wedstrijd
Glas

180x105 cm
183,5x503x168 cm
500x180x170 cm

325 cm
750 kg

260 en 305 cm
•

Level 1
•

99 282 0604
7.966,12 9.639,—

Het doelbord van gehard glas heeft bijzonder duurzame 
doel- en randmarkeringen - deze zijn in het glas gebrand, 
en slijten daarom nauwelijks. Het basketbalsysteem is 
getest in overeenstemming met EN 1270 en voldoet aan 
alle FIBA-vereisten. Dit maakt het systeem perfect voor 
elke competitie. 
99 282 0200   Stuk 5.086,78 6.155,—
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 4 Eenvoudige montage 
en demontage
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Sport Grupa Sure Shot 
Basketbalinstallaties

 4 FIBA getest
 4 Voor training en competitie
 4 Verschillende speelhoogtes
 4 Professionele kwaliteit
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