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Pingpongtafel Groen

Verzendkosten

Productcode: PP.GR
De klassieke rechthoekige tafeltennistafel van HeBlad met een groen gelakt
speelblad. Wie kent hem niet. Al meer dan twintig jaar leveren we deze
pingpongtafels af bij scholen, campings, zwembaden en instellingen door heel
Nederland en inmiddels in de ons omringende landen. De allereerste
tafeltennistafels die wij geleverd hebben staan nog op dezelfde plek en zijn nog
steeds in gebruik. Hét bewijs dat onze pruducten oersterk en hufterproof zijn. En
daar zijn wij heel trots op!
Inmiddels is ons afzetgebied enorm uitgebreid, hoofdzakelijk naar de ons
omringende landen.
De tafel is uit één stuk beton gegoten. Dat betekent dat er geen losse onderdelen
zijn, er komt geen bout of moer aan te pas. Het is een zeer degelijk en robuust
product. Het speelblad is groen gespoten met een twee-componenten lak. Deze
pingpongtafel is echt een aanrader wanneer u een speeltoestel zoekt die u buiten
kan laten staan en verder geen omkijken meer naar hebt. De tafel trotseert elk
jaargetijde, ze is namelijk tegen alle weersinvloeden bestand.
Wij garanderen u dat u jarenlang plezier zult kunnen beleven aan deze
tafeltennistafel.
Deze tafel is overigens ook leverbaar in blauw of naturel beton.

€ 1.100,00 excl. BTW
(€ 1.331,00 incl. BTW)
2e product en volgende voor
€ 1.000,00 per stuk, bespaar 9% !
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Specificaties Pingpongtafel Groen
Productcode
Kleur
Afmeting speelblad
Afmeting onderkant speelblad
Dikte speelblad

PP.GR
Groen
274 x 152 cm
278 x 156 cm
8,4 cm

Hoogte speelblad
Nethoogte
Gewicht
Pootafstand

76 cm
15,25 cm
1360 kg
183 cm (hart op hart)

Gerelateerde producten

PP.AR.BL

HB.FB.A

PS.STA.OV

OP.PP.TG

B.DS.SP

