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Betonnen Tafelvoetbaltafel

€ 2.225,00 excl. BTW

Productcode: HB.FB.A

(€ 2.692,25 incl. BTW)

Deze betonnen tafelvoetbaltafel is net zoals alle andere producten van HeBlad uit
één stuk beton gegoten. Dit houdt in dat het onderstel en de speelbak niet van
elkaar te scheiden zijn. Hierdoor komt er geen bout of schroef aan te pas. Daarbij
is het beton van hoge kwaliteit, zoals u gewend van ons bent.

2e product en volgende voor
€ 2.125,00 per stuk, bespaar 4% !

Kwaliteit voetbaltafel
De HeBlad tafelvoetbaltafel is robuust en sterk. De massieve stangen, doelen en
benodigde schroefjes zijn vervaardigd uit hoge kwaliteit roestvrij staal. Er is geen
mogelijkheid van roesten bij de onderdelen van de betonnen tafelvoetbaltafel.
Zelfs door zoute zeelucht raken de onderdelen niet beschadigd. Bovendien zijn
de voetbal poppen en de score balkjes gemaakt van onbreekbaar kunststof. Zo
maken we onze producten sterk en kunnen ze bijna niet kapot.
Kies kleuren teams van uw tafelvoetbaltafel
Deze tafelvoetbaltafel is in de kleur antraciet gelakt. Voor deze tafelvoetbaltafel
kunt u zelf uw teams samenstellen. U heeft de keuze uit zwart, wit, geel, groen,
blauw, paars, rood en oranje spelers. Wat past het beste bij uw doelgroep of
omgeving? Of welke kleur heeft uw voorkeur?
U kunt onze verschillende HeBlad spel- en speeltafels gemakkelijk met elkaar
combineren. Zo kunt u deze tafelvoetbaltafel goed combineren met een betonnen
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zitbank of picknickset. Hierdoor kunnen jongeren uitrusten na een paar potjes
tafelvoetbal. Hierdoor worden jongeren gestimuleerd om langer buitenactiviteiten
te doen.
Tafelvoetbaltafel bestand tegen regen
Om ervoor te zorgen dat er geen regenwater in uw tafelvoetbaltafel achterblijft
zijn er aan de onderkant van de doelen gaatjes gemaakt. Daarbij lopen de
hoeken in de speelkast schuin af waardoor regenwater eenvoudig uit de speelbak
kan verdwijnen.
Vragen over de voetbaltafel?
Heeft u vragen over de tafelvoetbaltafel of over een ander product? Neem dan
een kijkje bij onze FAQ’s (veelgestelde vragen) of neem gerust contact met ons
op, wij helpen u graag.
Heeft u interesse in deze tafelvoetbaltafel van HeBlad? Bestel deze dan snel,
gemakkelijk en veilig op onze website. Bij aankoop van deze tafelvoetbaltafel
worden er standaard zes balletjes meegeleverd zodat u meteen kan genieten van
een potje tafelvoetbal.
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Specificaties Betonnen Tafelvoetbaltafel
Productcode
Kleur
Afmetingen (L x B x H)

HB.FB.A
Afmetingen speelblad (L x B)
Antraciet gelakt, RAL 7016 Gewicht
137 x 134 x 95 cm
Afmetingen in doos

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

Gerelateerde producten

HB.FB.Bumperset

HB.FB.Handle
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HB.FB.DOLL.Whit

HB.FBSC.set

HB.FB.Rodset

K.v.K. nr: 170.66.364
BTWnr: NL0063.43.818.B01

