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Pingpongtafel Rond Naturel Beton

€ 1.700,00 excl. BTW

Productcode: PP.R.NT

(€ 2.057,00 incl. BTW)

De ideale tafel om meerdere personen gelijktijdig een spel te kunnen laten
spelen. Onze ronde tafeltennistafel biedt de mogelijkheid tot verschillende
spellen. Kinderen zijn zelf heel inventief in het bedenken van de meest leuke
spelletjes. Met pingpongballetje of met een voetbal, niks is te gek! Verder
wordt deze tafel ook wel op een andere manier gebruikt, bijvoorbeeld als
verzamelplaats of als picknicktafel voor een grotere groep mensen.

2e product en volgende voor
€ 1.600,00 per stuk, bespaar 5% !

Een rond tafelblad met een doorsnede van 260 cm. De tafel is uit één stuk beton
gegoten, dus niet te demonteren. Bij de productie komt geen schroef of bout aan
te pas. Dat maakt dat dit speeltoestel voor vandalen niet interessant is. Al onze
producten zijn speciaal gemaakt voor buiten, zomer en winter, jaar in jaar uit.
Deze tafel is puur naturel, maar is ook leverbaar met een kleurtje. Zie de groene
en de blauwe uitvoering.
** Bij aanschaf van een HeBlad pingpongtafel wordt gratis een setje batjes
meegeleverd
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Specificaties Pingpongtafel Rond Naturel Beton
Productcode
Kleur
Afmeting speelblad
Afmeting onderkant speelblad
Dikte speelblad

PP.R.NT
Naturel Beton
ø 260 cm
ø 264 cm
8.4 cm

Hoogte speelblad
Nethoogte
Gewicht
Pootafstand

76 cm
14.75 cm
1570 kg
149 cm (hart op hart)

Gerelateerde producten

PP.AR.GR

PP.BL
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B.DS10

OP.PP

B.S1
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