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Pingpongtafel Afgerond Groen

€ 1.350,00 excl. BTW

Productcode: PP.AR.GR

(€ 1.633,50 incl. BTW)

Deze pingpongtafel is de opvolger van de klassieke rechthoekige tafel. Omdat
we regelmatig opmerkingen kregen over de hoeken van onze pingpongtafel en de
daamee gepaard gaande ongelukjes, zijn we een aantal jaren geleden
gestart met het produceren van de pingpongtafel met afgeronde hoeken. Hiermee
is de kans op blesseren veel kleiner. De jongere kinderen spelen nu op deze tafel
ook rustig een spelletje ‘rond de tafel’ mee.

2e product en volgende voor
€ 1.250,00 per stuk, bespaar 7% !

De groene twee- componenten lak met de witte gelakte lijnen en het witte netje
geven deze tafel een mooie frisse uitstraling. Dit speeltoestel is voorzien van
zowel onder- als bovenwapening. Dit maakt dat de tafel zeer sterk is. Daar komt
nog bij dat onze pingpongtafels niet demonteerbaar zijn. Het tafelblad, het netje
en de poten zijn gegoten uit één stuk beton. Er komt geen schroef aan te pas!
Een hele solide tafeltennistafel waar men jarenlang plezier aan kan beleven. Zie
ook de blauwe en de naturel uitvoering.
** Bij aanschaf van een HeBlad pingpongtafel wordt gratis een setje batjes
meegeleverd
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Specificaties Pingpongtafel Afgerond Groen
Productcode
Kleur
Afmeting speelblad
Afmeting onderkant speelblad
Dikte speelblad

PP.AR.GR
Groen Gelakt
274 x 152 cm
279 x 157 cm
8.4 cm

Hoogte speelblad
Nethoogte
Gewicht
Pootafstand

76 cm
14.75 cm
1360 kg
183 cm (hart op hart)

Gerelateerde producten

PP.BL

PP.R.NT
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B.DS10

OP.PP

B.DS120
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