Badmintonracketar
En fullträff! En förträflig kombination av
pris och prestation gör den här racketen
till en perfekt partner i skolor och
föreningsidrott!

Huvud av härdat stål

Aluminiumhuvud

a Sport-Thieme® Poängtavla i
spiralblocksformat

Den här praktiska poängtavlan i spiralblocksformat kan
du ta med dig överallt. Enkel hantering och praktisk att
använda passar den till många idrottsgrenar. Poängresultaten från 0 till 99 och setresultaten från 0 till 7 syns
bra. Uppställningsmått (l x h x d): ca 48 x 31 x 22 cm,
1,2 kg.
71 111 4209
st. 519:— 648,75

Slutet T-stycke

Skaft av härdat stål

Med speciellt
hållbara multiilamentsträngar

f

e

T OPPENpris!

d

126:–
✔ Härdat stålhuvud ch
stålskat
Extra hållbar
grepplinda

TOPP-ation!

b Band Reivo® ”Lang”

Töjbart mellan 8-16 m inkl. haspel. Bandet kan
snabbt och utan problem fästas vid stolpar och andra
stöd. Det används som banbegränsning resp. banmarkering. Ett prisvärt alternativ till nät. 80 % polyester, 20 %
elastan.
71 143 7821-1
st. 519:— 648,75

e Sport-Thieme® Badmintonracket ”Club”

En racket från Sport-Thieme med skaft av härdat
stål och aluminiumhuvud. Klassisk huvudform, PVCgrepplinda, förstärkt T-del. Strängad med högvärdiga
multiilamentsträngar av syntetmaterial. Ca 66 cm,
105 g.
71 117 2007
st. 212:— 265:—
från 10
per st. 195:— 243,75
från 30
per st. 177:— 221,25
®
f Sport-Thieme Badmintonracket

”School”

En klassiker för skolidrott från Sport-Thieme. En välavvägd racket med skaft och huvud i härdat stål, klassisk
c Badmintonbollar med färgad kjol
®
huvudform, PVC-grepplinda. Strängad med flertrådiga
Neonfärgade badmintonbollar i nylon.
d Sport-Thieme Badmintonracket
strängar av syntetmaterial. Passar även utmärkt för
”Junior”
Dessa bollar utmärker sig genom att de syns mycket
utomhusbruk. Ca 66 cm, 120 g.
Racket med härdat stålskaft och stålhuvud, klassisk
bra och flyger mycket bra. Det är bollar för hobby71 117 1903
st. 164:— 205:—
huvudform, PVC-grepplinda. Strängad med multiilaoch fritidsspelare. Sorterade färger.
från 10
per st. 138:— 172,50
71 116 8701
6 st. i burk 64:— 80:— mentsträngar av syntetmaterial. Ca 62 cm, 118 g.
per st. 126:— 157,50
st. 119:— 148,75 från 30
från 10
per 6 st. i burk 55:— 68,75 71 118 6505
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