
Stół do tenisa PRO 510M Cornilleau szary 
Klasa B, wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm, waga: 77 kg, kolor blatu: szary. 
 

Producent: Cornilleau Kod produktu: 125617 Gwarancja: 10 lat Zastosowanie stołu: outdoor 

Stół 510M to model outdoorowy. Stół jest wyjątkowo odporny na czynniki atmosferyczne 

oraz akty wandalizmu dzięki kształtowi pełnemu zakrzywień. Jego stalowa konstrukcja oraz 

gęsty laminat blatu wytrzymują bardzo silne uderzenia. Stół doskonale nadaje się do 

ośrodków wypoczynkowych, hotelów, czy boisk szkolnych. 

Co wyróżnia stół do tenisa PRO 150M? 

 system mocowania - nogi zakrzywione, z systemem mocowania do podłoża 

zapewniają znakomitą stabilność oraz bezpieczeństwo 

 siatka - stalowa, pokryta powłoką antypoślizgową, zamontowana na stałe 

 uchwyty na rakietki - dzięki nim rakietki są zawsze w zasięgu ręki 

 podajnik piłek - dzięki niemu piłka jest zawsze w zasięgu ręki gracza 

 zabezpieczenia rogów - każdy róg jest zabezpieczony gumową nakładką, dzięki czemu 

użytkowanie jest bardzo bezpieczne 

 opcjonalna siatka - opcja dokupienia i zamontowania (opcjonalnie) standardowej 

siatki, którą można regulować w dwóch płaszczyznach: wysokości i napięcia 

MADE IN FRANCE - projekt zaprojektowano i wyprodukowano we Francji. 

Zastosowane technologie: 

 Mat Top - słońce nie odbija się od stołu, a przez to nie utrudnia graczom gry. Od blatu 

z powierzchnią Mat Top odbija się 10 x mniej promieni słonecznych niż w przypadku 

zwykłego blatu. 

 CLASSE - wszystkie stoły francuskiej marki Cornilleau są zgodne z europejską normą 

jakości i bezpieczeństwa dla stołów tenisowych EN-14468-1. Stoły sięgają ponad tę 

normę, by użytkownikom dać gwarancje najwyższego bezpieczeństwa i 

niezawodności. Norma ta wyróżnia 4 klasy: 

o A - stoły mistrzowskie 

o B - stoły sportowe 
o C - stoły rekreacyjne wysokiej jakości 

o D- stoły rekreacyjne 

Wszystkie stoły do użytku zewnętrznego marki Cornilleau posiadają 10-letnią gwarancję na 

wszystkie elementy: blat oraz elementy ramy. Gwarancja obejmuje: rozwarstwienie, 

deformację, znikanie znaczników (np. linii).  

Dane techniczne: 

 klasa sprzętu: B - stoły stoły sportowe i szkolne 

 kolor blatu: szary 

 powierzchnia gry: laminat żywiczny 

 grubość blatu: 7 mm 

 rama: 60 mm 

 nogi: stalowe łuki mocowane do podłoża 

https://www.topslim.pl/firm-pol-1480456660-Cornilleau.html
https://www.topslim.pl/product-pol-6465-Stol-do-tenisa-PRO-510M-Cornilleau-szary.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping#tabs_58676
https://www.topslim.pl/tra-pol-1339441348-outdoor.html


 regulacja siatki: brak regulacji - siatka przymocowana na stałe, (regulacja napięcia i 

wysokości w przypadku siatki ADVANCED) 

Wymiary: 

 stół rozłożony: 274 x 76 x 152,5 cm 

 w opakowaniu: 141 x 20 x 157 cm 

Waga:  

 waga stołu: 77 kg 

 waga stołu w opakowaniu: 89 kg 

Bezpieczeństwo: 

 system blokowania: statyczny 

 norma: EN 14468-1 

 zabezpieczenie rogów: tak, 4 

Dodatkowo: 

 opcja Single Player 

 powierzchnia blatu: MAT TOP 

 kieszeń na rakietki 

Inne: 

 gwarancja - 10 lat 

 części dostępne są do 10 lat od daty zakupu 

 zatwierdzenie: FFTT Leisure 



 


