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BADMINTON
Støtter

	Vores badmintonstøtter er alle fremstillet med
 integreret netspor, så det er nemt og hurtigt at 

montere og altid hænger perfekt. Vi har badminton 
støtter både til konkurrence og bredde brug.

	Vores badmintonstøtter er fremstillet i aluminiums 
profil og skal altid placeres i gulvbøsning.

	Vi kan levere badmintonstøtter både i Ø63 mm og 
Ø83 mm, så de kan passe til alle typer bøsninger.

	Vores badmintonstøtter er en af egen produktion, 
som er udviklet og designet af vores egne projekt- 
og design ingeniører.

	Med en unik ekspertise og erfaring indenfor idræts-
udstyr udvikler vi løbende produkter i særklasse, 
som hver dag giver mening for alle idrætsudøvere, 
der forventer kvalitet og holdbare løsninger.

	Hos A-Sport har vi vores eget erfarne montørhold, 
som varetager opgaver i hele Danmark.



Badmintonstøtter med netspor - Pro model
Ø63 cm med A-Sport logo

• Vægt: 7 kg
• Højde: 184 cm
• Højde over gulv: 155 cm

Denne Badminton støtte er fremstillet i Ø63 MM og vejer 7 kg. Det 
gør den til en af de kraftigste støtter på markedet og passer derfor 
perfekt til konkurrence brug, da de kan stå lodret, når nettet er ud-
spændt i den højde det skal have. ( Overkanten af nettet skal være 
1,524 m over banens overflade på banens midte og 1,55 m over 
doublesidelinjerne) Der er integreret netspor i støtten så nettet altid 
sidder perfekt. Vi anbefaler denne støtte til konkurrence brug.

Nr. 53094

Badmintonstøtter med netspor
Ø63 mm - For bøsning med diameter Ø63,5 mm

• Vægt: 3,2 kg
• Højde: 184 cm
• Højde over gulv: 155 cm

Denne badminton støtte er lavet i aluminium og er Ø63 mm. Der 
er integreret net spor i støtten, så nettet er nemt at montere og 
altid sidder perfekt. Nettets sidekant skal ned i sporet på støtten 
og derefter strammes til og fastgøres i den påsatte låseklemme. Vi 
anbefaler denne støtte til skoler, efterskoler og idrætsforeninger.

Nr. VS324200 

Badmintonstøtter med netspor
Ø83 mm - For bøsning med diameter Ø83 mm

• Vægt: 3,4 kg
• Højde: 184 cm
• Højde over gulv: 155 cm

Denne badminton støtte er lavet i aluminium og er Ø63 mm. Der 
er integreret net spor i støtten, så nettet er nemt at montere og 
altid sidder perfekt. Nettets sidekant skal ned i sporet på støtten 
og derefter strammes til og fastgøres i den påsatte låseklemme. Vi 
anbefaler denne støtte til skoler, efterskoler og idrætsforeninger.

Nr. VS324200-1

Badmintonstøtter, fritstående
Konkurrencebrug

• Vægt: 57 kg
• Højde over gulv: 155 cm

Denne mobile badminton støtte er fritstående og skal ikke i 
bøsninger. Støtten er i Aluminium Ø63mm med integreret net spor 
og foden i pulverlakeret stål med kontra vægt. Der er påmonteret 
gummihjul i Ø75 mm, som ikke laver mærker på gulvet. Vi anbefaler 
denne støtte til konkurrencebrug.

Nr. VS324111

FORDELE VED DENNE
BADMINONSTØTTE:

• Integreret netspor

• Nem og hurtig påsætning af net

• Vejer kun ca. 3 kg og er dermed net 
at transportere rundt

• Til brug i skolen og hallen
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• Kraftig konstruktion, så udsving 
mindskes
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FORDELE VED DENNE
BADMINONSTØTTE:

• Integreret netspor

• Nem og hurtig påsætning af net

• Kraftig konstruktion, så udsving 
mindskes

• Mobil konkurrencestøtte, kan bru-
ges alle steder og skal ikke sættes i 
bøsning
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•   Plads til 6 sæt støtter
•   Hjul Ø75 mm
•   Størrelse L123xH99 cm

Badmintonvogn med plads til støtter og net til 6 
baner. Passer til badmintonstøtter med en Ø63,5 
profil. Vognen er lavet i pulver lakeret stål og 
træet er lakeret birketræsfiner. Der er gummihjul 
i Ø75 mm påmonteret, som ikke lave streger på 
gulvet.

Badmintonvogn for udstyr til 6 sæt støtter
L123 x B73 x H99 cm.

Nr.  VS325100

•   Plads til 6 sæt støtter
•   Hjul Ø75 mm
•   Størrelse L123xH99 cm

Badmintonvogn med plads til støtter og net til 6 
baner. Passer til badmintonstøtter med en Ø83 
profil. Vognen er lavet i pulver lakeret stål og 
træet er lakeret birketræsfiner. Der er gummihjul 
i Ø75 mm påmonteret, som ikke lave streger på 
gulvet.

Badmintonvogn til 6 sæt støtter
L123 x B73 x H99 cm. til Ø83

Nr.  VS325100-1

•   Længde 6 meter
•   Højde 80 cm
•   Vægt 1,1 kg

Badmintonnet med sidekant og en vulst 
på 6 mm. Passer til badminton støtter med 
integreret netspor på 8 mm.  Sidekanten er 5 
cm bred for ekstra slidstyrke og topkanten er 
3,5 cm bred. I bunden af nettet har vi brugt en 
3 cm sort kantbånd så nettet vil hænge helt 
perfekt.

•   Længde 6 meter
•   Højde 80 cm
•   Vægt 800 gram

Badmintonnet “konkurrence” med sidekant, 
passer til badmintonstøtter med netspor. Vulst 
6 mm tyk. Passer til Virklund Sport og A-Sport 
støtter Ø63.5 mm. Nettet er lavet i en tyndere 
kvalitet, så elitespilleren har nemmere ved 
at kigge igennme maskerne og dermed få et 
godt overblik over serven og linjerne. 

ANBEFALES TIL ELITEKLUBBER

Badmintonnet Super med sidekant
Til badmintonstøtter med netspor. 600 x 80cm

Badmintonnet konkurrence
Til badmintonstøtter med netspor

Nr.  VS327306

Nr.  VS327307

•   Højde 160 cm
•   Dybde 90 cm
•   Kommer delvis samlet

Badminton dommerstol, komplet med skrive-
plade og tællekasser med tal fra 0-30. Stolen 
er lavet i pulverlakeret stål og skrivepladen 
i lakeret birketræsfiner. Stolen kan nemt og 
hurtigt klappes sammen for opbevaring. Der er 
Ø75 mm gummihjul på så den ikke lave streger 
på gulvet.

Badmintondommerstol, komplet
Med skriveplade og tællekasser

Nr.  VS326103


