
Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting 
van uw tennisaccommodatie. Naast tennispalen en netten, leveren wij 
ook scoreborden, tennismuren, onderhoudsmateriaal en modulaire 
sportvloeren voor tennis. Onze tennispalen worden in grondpotten 
geplaatst, dit garandeert een zeer hoge stabiliteit. Voor multifunctioneel 
gebruik van uw sportveld leveren wij ook mobiele tennispalen.

TENNIS
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Tennispalen (ovaalprofiel)

Aluminium	tennispaal	(ovaalprofiel	120	x	100	mm)	met	ingebouwde	spaninrichting,	afneembare	spindel	en	netstang	voor	netbevestiging,	kleur	blank	

aluminium	(geanodiseerd),	exclusief	tennisnet	en	grondpotten.	Optioneel	is	tennispalen	in	RAL-kleur.	TÜV-gecertificeerd.

Artikelnr. 11001532

Mobiele tennispalen

Verrijdbare	en	opklapbare	tennispalen		(ovaalprofiel	120	x	100	mm)	met	ingebouwde	spaninrichting,	afneembare	spindel	en	netstang	voor	netbevestiging,	inclusief	

mobiel onderstel met transportwielen en exclusief tennisnet.

Artikelnr. W1105016

Tennisnetten

4 mm nylon, knooploos, zwart   Artikelnr. 11001061

3 mm polypropyleen, dubbele maas,zwart Artikelnr. 11000160

Wij leveren tennisnetten in diverse uitvoeringen en afmetingen. Ook 

leveren wij tennisnetten voor mini-tennis, afschermnetten, sleepnetten en 

sportnetten voor overige sporten. Onze netten kunt u ook online bestellen op 

nettenvoorsport.nl. 

Tennispalen (vierkantprofiel)

Aluminium	tennispaal	(vierkantprofiel	80	x	80	mm)	met	ingebouwde	spaninrichting	en	afneembare	spindel	en	netstang	voor	netbevestiging,	wit,	inclusief	

grondpotten en exclusief tennisnet. 

Artikelnr. 11001533

BESTEL UW 
NETTEN

http://www.nettenvoorsport.nl/
https://nettenvoorsport.nl/
https://whsports.nl/product-categorie/sportnetten/
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Adjusterband

Met grondhuls Artikelnr. 11001581

Beschermingspolster

Voor lichtmasten of andere obstakels. In diverse uitvoeringen en afmetingen 

leverbaar.

Scorebord voor tennis

Met telraamsysteem met statief of paalbevestiging voor scheidsrechterstoel, 

hekwerk of tennispaal. 

Artikelnr. M35402

Scorebord voor padel

Padel scorebord met telraamsysteem. Verkrijgbaar  met 7 en 9 punten.

7 punten  Artikelnr. M35402

9 punten  Artikelnr. M35202S

Scheidsrechterstoel

Voor tennis (inklapbaar), inclusief schrijftafel.

Artikelnr. 11SAM152

Standaard grondpot

Met positionerings- en 

centreerlijsten voor 

extra stabiliteit. De 

onderzijde van de 

grondpot is voorzien 

van een ruimte voor 

vuil-/zandopslag.  

Inclusief losse 

aluminium deksel. 

Artikelnr. 00HVT201

Indoor grondpot

Standaard grondpot 

met positionerings- en 

centreerlijsten voor 

extra stabiliteit en 

verbrede bovenrand 

voor toepassing in 

sporthallen. Inclusief 

losse vuil-/zandopslag. 

Artikelnr. 00HVT2001

Speciale grondpot

Met positionerings- 

en centreerlijsten 

voor extra stabiliteit. 

Onderzijde grondpot 

is voorzien van ruimte 

voor vuil-/zandopslag.  

Inc. dekselruimte en 

deksel (bekleedbaar) 

aan ketting.

Artikelnr. 00SHO20

Ook leveren wij tennisbelijning, lijnbezems, sleepnetten, afschermnetten, 

ballenmanden en nog veel meer...

Mobiele tribunes

Mobiele tribune, lengte 300 cm en bestaande uit 3 zitrijen voor totaal ca. 18 

personen. Achterste rij is voorzien van valbeveiliging. Optioneel zijn kunststof 

zitstoelen, bankkussens (met mogelijk tot verwarming) en transportwielen 

aan de achterzijde. Met transportwielen kan de tribune eenvoudig worden 

gekanteld en worden weggereden. Het is mogelijk om meerdere tribunes aan 

elkaar te koppelen.

Artikelnr. 06SAM260
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Tennismuur (polymeerbeton)

Tennismuur ‘smash-back’ van polymeerbeton in hoogte 230 cm of 300 cm en leverbaar met of zonder balvang aan de bovenzijde. De 

elementen van de tennismuur hebben een breedte van  100 cm of 150 cm. In diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar.

Hoogte: 300 cm (zonder balvang) / 400 cm (met balvang). Elementen van 100 cm Artikelnr. MSB10

Hoogte: 230 cm (zonder balvang) / 330 cm (met balvang). Elementen van 150 cm Artikelnr. MSB20

Modulaire sportvloer voor tennis

Onze professionele, modulaire en kwalitatief 

hoogwaardige sportvloeren zijn uitermate geschikt 

voor diverse sporten zowel binnen (indoor) 

als buiten (outdoor). De sportvloeren kunnen 

eenvoudig en snel op elke vlakke en verharde 

ondergrond gelegd worden voor permanent of 

tijdelijk gebruik. 

De modulaire tegels hebben een revolutionair 

‘inter-locking’-systeem voor een goede onderlinge 

verbinding en zijn niet statisch, antibacterieel en 

uitgevoerd met UV-bescherming. De buitenzijde 

van de modulaire sportvloer kan worden voorzien 

van een randafwerking. Optioneel en tegen 

meerprijs kan een logo worden aangebracht. 

Naast de modulaire sportvloer leveren wij ook 

tennispalen en scheidsrechterstoelen.

https://www.youtube.com/watch?v=UcKv_AiDvh4



