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

 4 Bord uit acrylglas
 4 Neerklapbare ring

 4 Met een 
poedergecoat 
stalen doelbord

Spalding Basketbalinstallatie 
“NBA Gold Exacta High Lift 
In-Ground”

Vaststaande basketbalinstallatie met 
transparant doelbord van acrylglas. 
Breukvast doelbord met beschermde ran-
den ca. 5 cm dik. Met stabiel aluminium 
frame, oversteek ca. 45 cm. Met 

Basketbalinstallatie “USA”
Eénpaalsconstructie van verzinkt buizen-
staal ø 114x4 mm, oversteek 120 cm, doel-
bord van poedergecoat staal 135x90 cm, 
ring van massief staal, net van nylon. In-
clusief grondbus. Officiële wedstrijdring-
hoogte 305 cm. Belastbaar tot ca. 320 kg. 
5 jaar garantie! 
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Sport-Thieme 
Basketbalinstallatie “Jump”

Stationaire basketbal installatie van alu-
minium voor schoolpleinen, speeltuinen 
en zwembaden. In hoogte verstelbaar van 

110- 305cm. Met sterk glasvezel bord, 
ring en net. Incl. grondbus 500 mm.
5 jaar garantie! 

Uitvoering met 
120 cm projec-
tie

Sport-Thieme Street-Basket-
bal installatie “Vario”

Draagbaar en gemakkelijk vouwsysteem 
- ideaal voor scholen, verenigingen 
en recreatiedoeleinden.
•    Ringhoogte traploos instelbaar van 

1,65 tot 3,05 m
•    Uitsteek 24 cm (ringhoogte 1,65 m), 

64 cm (ringhoogte 3,05 m)
•    Bevestiging inclusief tweedelig veilig-

heidspolstering aan de voorzijde en 2 zij-
delings om het frame te bedekken

•    Belastbaar tot 175 kg (bij het vullen van 
beide gewichtskasten met ca. 70 kg 
zand)

•    Afmetingen bij opstelling (LxBxH): ca. 
240x80x360 cm

•    Afmetingen indien opgevouwen 
(LxBxH): ca. 240x80x41,2 cm

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.
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Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Basketbalsystemen

Fundamentplan in onze on-
line-shop:
sport-thieme.nl

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

1| Uitvoering met 
doelbord voor 
streetbasketbal

1| Uitvoering recht-
hoekig doelbord

“H-frame” boardwandversterking voor 
meer veiligheid en stabiele, neerklapbare 
“Pro Image Breakaway” basketbalring. 
“U-Turn Lift System” voor comfortabele, 
traploze hoogte-instelling van de ring van 
213 tot 305 cm. Levering incl. net en 
grondbus. 

3 4 

Meer aanbevelingen:
Sport-Thieme® Basketbal 
“Street” pagina 29

Top Prijs!

Top Prestatie!
TÜV Oostenrijk, certificaatnummer: 1084-PS15-232.5-Z

Drievoudig basketbalsys-
teem in onze online-shop:
sport-thieme.nl

99 116 1801

5 jaar
garantie
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In combinatie 
met de paalbe-
scherming

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

5 jaar
garantie

2 | Uitvoering 
standaard

2 | Uitvoering 
met projectie 
van 65 cm

1| Sport-Thieme “Vario”

–
Tot 24 cm

GFK

305 cm
Met zwengel
165–305 cm

•
•

2| Sport-Thieme “Jump”
aluminium80x80 mm

-
GFK

120x90 cm
100-305 cm
telescoop
traploze

•
•
•

99 116 2006
486,78 589,—

3| “NBA Gold In-Ground”
Gepoedercoat staalprofiel 

102x102 mm

45 cm
Acrylglas met

aluminiumframe
137x80,5 cm
213-305 cm
Met zwengel

traploze
opvouwbaar

•
•

99 118 7700
1.143,80 1.384,—

–

4| “USA”
Gegalvaniseerde stalen buis

ø 114x4 mm

120 cm
Doelplaat met 
poedercoating

135x90 cm
305 cm

–
–
•
•
•

99 117 0610
776,03 939,—

116 kg

Aluminium 
80x80 mm

65 cm
GFK

110x73 cm
305 cm

–
–
•
•
•

99 116 2019
519,83 629,—

Streetbasketball

110x73 cm

–
99 114 0604

1.354,55 1.639,—

–

rechthoekig

120x90 cm

–
99 114 0617

1.354,55 1.639,—

–

Model

Paal

Oversteek
Bord

Bordafmeting
Ringhoogte
Hoogteverstelling
Verstelstanden
Ring
Net
Incl. grondbussen
Artikelnummer
Prijs

Getest door/Cert-nr.

Basketbal-installaties


