
Wij hebben volleybalpalen in diverse uitvoeringen in ons
leveringsprogramma. Naast (beach)volleybalpalen voor wedstrijden 
leveren wij ook multifunctionele palen (ook te gebruiken voor tennis, 
voetvolleybal en badminton) en modulaire sportvloeren voor binnen en 
buiten. Onze volleybalpalen kunnen in grondpotten worden geplaatst of 
in een mobiel onderstel.

VOLLEYBAL
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Volleybalpalen (wedstrijd)

Hoogteverstelling: Met spindel.

Ovaalprofiel	120x100	mm.	Wanddikte	4	-	6	mm.

Instelbaar in nethoogten:

• 243 cm

• 235 cm

• 224 cm

• 220 cm

Aluminium geanodiseerd Artikelnr. 10001452

Volleybalpalen (multifunctioneel)

Hoogteverstelling: Handmatig.

Ovaalprofiel	120x100	mm.	Wanddikte	4	-	6	mm.

Instelbaar in nethoogten:

• Tennis:   107 cm

• Badminton:  155 cm

• Voetvolley:  220cm

• Volleybal:  243 cm

Aluminium geanodiseerd Artikelnr. 10000145

Eenvoudige (beach)volleybalpaal

Hoogteverstelling: Handmatig. 

Ovaalprofiel	120x100	mm.	Wanddikte:	2,5	mm.	

Instelbaar in nethoogten:

• Tennis:   107 cm

• Badminton:  155 cm

• Voetvolley:  220cm

• Volleybal:  243 cm

Artikelnr. 10001716

Beachvolleybalpalen (multifunctioneel)

Hoogteverstelling: Handmatig. 

Ovaalprofiel	120x100	mm.	Wanddikte	4	-	6	mm.

Instelbaar in nethoogten:

• Tennis:   107 cm

• Badminton:  155 cm

• Voetvolley:  220cm

• Volleybal:  243 cm

Aluminium geanodiseerd Artikelnr. 1000B145

Geel gecoat   Artikelnr. 1RALB145

Eenvoudige (beach)volleybalpaal

Hoogteverstelling: Handmatig. 

Vierkantprofiel	80x80	mm.	Wanddikte:	2	mm.	

Instelbaar in nethoogten:

• Tennis:   107 cm

• Badminton:  155 cm

• Voetvolley:  220cm

• Volleybal:  243 cm

Artikelnr. 1000Q1716

Wedstrijdpalen (volleybal / multifunctioneel / beachvolleybal)

Aluminium. Mechanisme: inliggend. Netspanning: met spindel.

Traploos in hoogte te verstellen bij gespannen net.

Eenvoudige palen (volleybal / multifunctioneel / beachvolleybal)

Aluminium. Afwerking: Aluminium geanodiseerd. Mechanisme: buitenzijde. Netspanning: met spindel. 

Handmatig in hoogte te verstellen met spindel, maar niet bij een gespannen net.
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Volleybalpalen (wedstrijd)

Artikelnr. 10001452

Volleybalpalen (multifunctioneel)

Artikelnr. 1000B145

Beachvolleybalpalen (multifunctioneel)

Artikelnr. 1000B145

https://www.youtube.com/watch?v=bRc3ZJNAkJk
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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. De 

onderzijde van de 

grondpot is voorzien 

van een ruimte voor 

vuil-/zandopslag.  

Inclusief dekselruimte 

en aluminium deksel 

(bekleedbaar) aan 

ketting.

Artikelnr. 00SHO205
Mobiele recreatieset voor volleybal / basketbal

Mobiele volleybalpalen van aluminium (recreatieset), inclusief mobiel onderstel, 

1 basketbalbord met ring en contragewicht van 120 kg per staander.

    Artikelnr. 01SAM400

Extra basketbalbord Artikelnr. 10000145

Beschermingspolster

Van schuimstof in PVC-zeildoek voor palen.

Voor reclameopdruk Artikelnr. 1000T150

Zonder reclameopdruk Artikelnr. 10000150

Antennen volleybalnet

1-delig   Artikelnr. 10000148

Volleybalnet

Wedstrijd, 4 m pp, zwart  Artikelnr. 10000147

Training, 3 m pp, zwart  Artikelnr. 10000146

BESTEL UW 
NETTEN

https://whsports.nl/product-categorie/sportnetten/
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Transport- en opbergwagen

Verrijdbare opberg- en transportwagen voor volleybalpalen (maximaal 8 palen).

Artikelnr. 10002010

Scheidsrechterstoel

Zeer robuuste, met handmatige hoogteverstelling, 

inclusief schrijftafel, rugsteun en transportwielen.

Artikelnr. 100S1521

Scheidsrechterstoel

Eenvoudig, voor (beach)volleybal.

Artikelnr. 10001522

Scheidsrechterstoel

Aluminium, mechanisch of handmatig in hoogte 

verstelbaar, inclusief schrijftafel, rugsteun en 

transportwielen.

Handmatig  Artikelnr. 10001521

Mechanisch  Artikelnr. 10000152

Verrijdbare en afsluitbare opbergwagen

Voor (beach)volleybalpalen. Voorzien van 2 starre wielen en 2 zwenkwielen. 

Uitvoering in overleg.

Artikelnr. 10002010
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Volleybalpalen voor speelplein / openbare ruimte

Zeer	robuuste	(anti-vandalen),	aluminium	volleybalpalen	(profiel	305	x	112	mm	met	wanddikte	5	mm)	met	gelaste	ogen	voor	

netbevestiging, exclusief grondpotten.

Artikelnr. 1000200

Verzinkt stalen palen

Profiel	80	x	80	x	2	mm.	Voor	diverse	balsporten.	Handmatige	hoogteverstelling	

voor tennis (1.07 m), badminton (1,55 m) en volleybal (2,43 m). Ook geschikt 

voor voetvolleybal. Inclusief 2 palen, spindel en 2 grondpotten.

Artikelnr. 1STQ1761

Volleybalnet ‘Herkules’

Draaddikte van 5 mm met staal versterkte kern 

en een maaswijdte van 10 mm, groen, inclusief 

netspanners. Afmetingen: 100 x 950 cm.

Artikelnr. 10000220

Volleybalnet ‘Dralo’

Van verzinkt staal met draaddikte van 2 mm en 

een maaswijdte van 10 mm, inclusief netspanners. 

Afmetingen: 100 x 950 cm.

Artikelnr. 10002201

Volleybalpalen voor speelplein / openbare ruimte

Verzinkt	stalen	volleybalpalen	‘unbreakable’	(profiel	150	x	150	mm	

met	wanddikte	3	mm),	inclusief	grondpotten.	TÜV-gecertificeerd.

Artikelnr. 10SAM200

Modulaire sportvloer

Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt 

als sportvloer voor volleybal. De modulaire tegels 

kunnen eenvoudig en snel op elke vlakke en 

verharde ondergrond gelegd worden en hebben 

een groot aantal voordelen ten opzichte van 

traditionele sportvloeren. De tegels zijn in diverse 

kleuren leverbaar en kunnen ook worden voorzien 

van belijning.

De modulaire tegels zijn vervaardigd uit duurzaam 

polypropyleen (bestand tegen scheuren en 

breuken) voorzien van UV-stabilisatoren en 

hebben een levensverwachting van 25-30 jaar. 

Het revolutionaire ‘inter-locking’-systeem zorgt 

voor een goede onderlinge verbinding en de juiste 

sporttechnische eigenschappen.

Wij leveren ook streetballinstallaties,  

speelpleindoelen en soccercourts. 

BESTEL UW 
NETTEN

https://whsports.nl/product-categorie/sportnetten/



