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Betonnen Tafelvoetbaltafel

€ 1.925,00 excl. BTW

Productcode: HB.FB.A

(€ 2.329,25 incl. BTW)

Net als de picknicktafels en tafeltennistafels van HeBlad is ook het
tafelvoetbalspel uit één stuk beton gegoten. Dit houdt in dat het onderstel en de
speelbak niet van elkaar te scheiden zijn. Er komt geen bout of schroef aan te
pas.
Voor de massieve stangen, doelen en benodigde schroefjes is een hoogwaardige
kwaliteit roestvrijstaal gebruikt. Zelfs zoute zeelucht laat geen enkel spoortje na.
De voetbalpoppen en de scorebalkjes zijn gemaakt van onbreekbaar kunststof.
Zie de test op deze pagina bij de video's.
Aan de onderkant van de doelen zitten gaatjes en de hoeken in de speelkast
lopen schuin af waardoor regenwater eenvoudig uit de speelbak kan verdwijnen.
Voor deze antracietkleurige voetbaltafel kunt u zelf uw teams samenstellen. U
heeft de keuze uit zwart, wit, geel, groen, blauw, paars, rood en oranje spelers.
Standaard worden 6 balletjes meegeleverd.

2e product en volgende voor
€ 1.825,00 per stuk, bespaar 5% !

We zijn zeer kritisch geweest met het selecteren van de benodigde materialen om
ook deze HeBlad tafel zowel onderhoudsarm als buitenbestendig te kunnen
noemen. De vormgeving van het voetbalspel is herkenbaar als typisch HeBlad
product. Wij zijn er van overtuigd dat we hier in alle opzichten zijn geslaagd!
Inmiddels heeft onze voetbaltafel wereldwijde erkenning! Wij garanderen u in
ieder geval jarenlang speelplezier van deze oersterke degelijke voetbaltafel.
19 January 2019 - Prijswijzigingen voorbehouden
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Specificaties Betonnen Tafelvoetbaltafel
Productcode
Kleur
Afmetingen (L x B x H)

HB.FB.A
Antraciet gelakt RAL 7016
137 x 84 x 95 cm

Afmetingen speelblad (L x B)
Gewicht
Afmetingen in doos

137 x 84 cm
700 kg
139 x 87 x 99 cm

Gerelateerde producten

HB.FB.Bumperset

HB.FB.Handle

HB.FB.DOLL.Whit
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HB.FBSC.set
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