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Značka KETTLER je synonymem pro produkty vysoké kvality, neustálý technologický vývoj a inovace. Již více než šedesát pět let nabízí svým 

zákazníkům spolehlivé vybavení pro volný čas, které vyniká svou orientací na uživatele, dlouholetou životností a jedinečným designem.  

KETTLER je dnes především známý jako vedoucí značka mezi výrobci fitness trenažérů, jeho záběr je ale mnohem širší. Společnost 

vyrábí také vysoce kvalitní zahradní nábytek, jízdní kola a v řadě „Dětský svět“ nabízí mnoho produktů pro volný čas dětí. Špičkové 

vybavení pro stolní tenis se značkou KETTLER dnes najdete ve více než šedesáti zemích světa.

MADE IN GERMANY

Kvalita, za kterou se můžeme postavit, to je hlavní firemní strategie značky KETTLER. Inovační technologie, materiály 

nejvyšší kvality a neustálá kontrola jakosti patří k hlavním zásadám firmy již více než 65 let. Zákazníkům tak můžeme 

nabídnout mnohaleté záruky na všechny tenisové stoly - od cenově dostupných interiérových stolů až po profe-

sionální venkovní stoly. Kompletní produktová řada stolního tenisu je vyrobena ve vlastních firemních výrobních 

závodech v Německu.

65 LET TRADICE A INOVACE

Historie úspěchu značky KETTLER má mnoho kapitol. Důraz na inovace, design a nadstandard-

ní kvalitu Made in Germany paří bezpochyby k těm zásadním. Významného ocenění značka  

dosáhla v mezinárodní soutěži Plus X Award, kde opakovaně získala titul Nejinovativnější  

značka roku.

KETTLER – VŠE PRO VOLNÝ ČAS
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PRO RADOST ZE HRY

Nenechte se ničím rušit. Speciální povrchová úprava 
desky zabraňuje nežádoucímu oslnění hráče při odrazu 
světla. Tenisové stoly KETTLER prošly také testy 
prověřujícími kvalitu odskoku tenisového míčku. 
Z míry vás nevyvede ani chybějící protihráč – funkce 
praktického sklopení jedné desky stolu umožňuje 
trénink jednoho hráče.

MAXIMÁLNÍ OUTDOOR

Jak vyrobit tenisový stůl s perfektními hracími 
vlastnostmi, ale přitom odolný vůči vlivům počasí?
Němečtí experti z firmy KETTLER našli odpověď 
již v 60. letech, když objevili přednosti hliníku jako
vhodné suroviny pro výrobu tenisových stolů. 
Hliníková deska, kterou tehdy vyvinuli, je dodnes
považována za technologii udávající směr ve vývoji 
a výrobě venkovních tenisových stolů.

Nová kolekce outdoorových stolů KETTLER je 
vybavena nejmodernější hliníkovou konstrukcí 
ALU-TEC. Tato nová forma spodní hliníkové vrstvy 
dodává desce obzvláště vysokou stabilitu a tuhost, 
proto můžeme na hrací desku poskytnout nadstan-
dardní 5 letou záruku.

Odskok míčku Kontrolovaný úhlový odskok

ochranný lak s UV filtrem

schválené linkování

2. vrstva laku nanesena speciálním 
válcováním

1. vrstva laku nanesena speciálním 
válcováním

hliníková deska

impregnovaná dřevěná deska

nosný profilový rám z hliníku

obvodová krycí hliníková lišta

speciálně tvarovaná hliníková deska 
pro vysokou pevnost

výchozí 
pozice 

1000 mm
odskok

600 - 700 mm
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SKETCH&PONG
15.990 Kč

SPECIÁLNÍ ODOLNÝ POVRCH DUAL-INTERLOCK-SYSTEM SNADNÉ SKLOPENÍ

Produktové číslo: 7178-800

SPECIALSPECIAL

vysoce odolná deska 
pro venkovní použití

sklápěcí mechanika s dvojitým
bezpečnostním jištěním

jednoduchá manipulace
a přeprava

•	venkovní	tenisový	stůl	pro	rekreační,	ale	i	velmi	náročné	hráče
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	povrch	hrací	plochy	je	opatřen	speciálním	lakem,	na	který	lze	psát	či	kreslit	křídou,	křída	s	houbičkou	jsou	součástí	dodávky
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	55	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	z	profilu	50	x	50	mm	v	černém	provedení	je	opatřen	mechanismem	vyrovnávání	výšky	stolu
•	čtyři	pogumovaná	zdvojená	kolečka	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci	
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	hracích	ploch	demontovat,	
	 a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky	s	ochranným	krytem	proti	dešti
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	68	x	165	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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URBAN PONG

PLAY-BACK DRŽÁK PÁLEK A MÍČKŮ KOLEČKA

15.990 Kč

Produktové číslo: 7178-700

sklopení desky pro trénink
jednoho hráče

součástí stolu je držák pálek a míčků
s ochranným krytem proti dešti

výkyvná kolečka s brzdou
pro jednoduchou přepravu

•	venkovní	tenisový	stůl	v	cool	street	designu	pro	náročné	hráče	i	hru	celé	rodiny
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	povrch	hrací	plochy	se	scratch	efektem	
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	55	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	z	profilu	50	x	50	mm	ve	stříbrném	provedení	je	opatřen	mechanismem
	 vyrovnávání	výšky	stolu
•	čtyři	pogumovaná	zdvojená	kolečka	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci	
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	

hracích	ploch	demontovat,	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky	s	ochranným	krytem	proti	dešti
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	68	x	165	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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SMASH 11

OUTDOOR
18.990 Kč

Produktové číslo: 7180-660

OUTDOOR

KOLEČKA MOBILNÍ SÍŤKA SNADNÉ SKLOPENÍ

velká transportní kolečka
pro snadnou přepravu

snadná mechanika 
uchycení síťky

jednoduchá manipulace
a přeprava

•	venkovní	tenisový	stůl	pro	náročné	a	poloprofesionální	hráče
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	55	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	z	profilu	50	x	50	mm	v	luxusním	černém	provedení	je	opatřen	mechanismem	vyrovnávání	výšky	stolu
•	jednoduchý	mechanismus	umožňuje	rozložit	stůl	na	dvě	samostatně	pojízdné	hrací	desky,	každá	je	vybavena	dvěma	velkými	transportními	

kolečky	s	gumovým	povrchem	pro	snadnou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	
•	snadná	montáž	–	jednoduše	zatlačíte	hrací	desky	k	sobě	a	zacvaknete
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	153	x	25	x	141	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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SMASH 9
15.990 Kč

Produktové číslo: 7178-660

PLAY-BACK DRŽÁK PÁLEK A MÍČKŮ KOLEČKA

sklopení desky pro trénink
jednoho hráče

součástí stolu je držák pálek a míčků
s ochranným krytem proti dešti

výkyvná kolečka s brzdou
pro jednoduchou přepravu

•	venkovní	tenisový	stůl	pro	velmi	náročné	uživatele
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	55	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	z	profilu	50	x	50	mm	v	černém	provedení	je	opatřen	mechanismem	
	 vyrovnávání	výšky	stolu
•	čtyři	pogumovaná	zdvojená	kolečka	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci	
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklope-

ním	hracích	ploch	demontovat,	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky	s	ochranným	krytem	proti	dešti
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	68	x	165	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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SMASH 7

OUTDOOR
14.990 Kč

Produktové číslo: 7179-660

OUTDOOR

SNADNÉ SKLOPENÍ

jednoduchá manipulace
a přeprava

•	venkovní	tenisový	stůl	pro	náročné	hráče
•	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	35	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	v	černém	provedení	z	obdélníkového	profilu	35	x	25	mm
•	jednoduchý	mechanismus	umožňuje	rozložit	stůl	na	dvě	samostatně	pojízdné	hrací	desky,	každá	je	vybavena	čtyřmi	zdvojenými	kolečky	
	 s	bezpečnostní	brzdou	pro	snadnou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení	(obě	desky):	153	x	75	x	167	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

MOBILNÍ SÍŤKA

na manipulaci snadná 
mechanika uchycení síťky

SPECIÁLNÍ ODOLNÝ POVRCH

deska pro venkovní použití 
s hliníkovou výztuhou ALU-TEC
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SMASH 5
13.990 Kč

Produktové číslo: 7177-650

KOLEČKA

součástí stolu je držák 
pálek a míčků

výkyvná kolečka s brzdou
pro jednoduchou přepravu

•	venkovní	tenisový	stůl	pro	náročné	uživatele
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	35	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	v	černém	provedení	z	elipsového	profilu	25	x	57	mm	
•	čtyři	pogumovaná	zdvojená	kolečka	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci	
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	

hracích	ploch	demontovat,	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	68	x	165	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

DUAL-INTERLOCK-SYSTEM DRŽÁK PÁLEK A MÍČKŮ

sklápěcí mechanika s dvojitým
bezpečnostním jištěním

Ilustrační foto
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SMASH 3

OUTDOOR
11.990 Kč

Produktové číslo: 7176-650

OUTDOOR
•	venkovní	tenisový	stůl	vhodný	pro	náročné	hráče	i	hru	celé	rodiny
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	35	mm)
•	stabilní	podvozek	z	kruhového	hliníkového	profilu	o	pr.	25	mm	je	vybaven	čtyřmi	zdvojenými	kolečky	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	hracích	ploch	demontovat,	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	62	x	171	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

SNADNÉ SKLOPENÍ

jednoduchá manipulace
a přeprava

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

INTEGROVANÁ SÍŤKA

síťka 
s automatickým napínáním

SPECIÁLNÍ ODOLNÝ POVRCH

deska pro venkovní použití 
s hliníkovou výztuhou ALU-TEC
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SMASH 1
9.990 Kč

Produktové číslo: 7175-650

•	základní	model	tenisového	stolu	do	náročných	venkovních	podmínek	
•	odolná	deska	pro	venkovní	použití	(v.	22	mm)	s	hliníkovou	výztuhou	ALU-TEC
•	speciální	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	nízko	uložené	těžiště	stolu	brání	překlopení,	např.	při	silném	větru
•	stabilní	podvozek	z	kruhového	hliníkového	profilu	o	pr.	25	mm	je	vybaven	čtyřmi	výkyvnými	kolečky	
	 pro	jednoduchou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	hracích	ploch	demontovat,	
	 a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	62	x	171	cm
•	5	let	záruka	na	hrací	desku

DRŽÁK PÁLEK A MÍČKŮ KOLEČKA

součástí stolu je držák 
pálek a míčků

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

Ilustrační foto

jednoduchá manipulace
a přeprava

SNADNÉ SKLOPENÍ

otočná kolečka
pro jednoduchou přepravu
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•	vnitřní	tenisový	stůl	v	exkluzivním	designu	pro	náročné	a	profesionální	hráče,	s	certifikátem	ITTF	pro	mezinárodní	turnaje
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	22	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	55	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	z	profilu	50	x	50	mm	v	luxusním	černém	provedení	je	opatřen	mechanismem	vyrovnávání	výšky	stolu
•	jednoduchý	mechanismus	umožňuje	rozložit	stůl	na	dvě	samostatně	pojízdné	hrací	desky,	každá	je	vybavena	dvěma	velkými	
	 transportními	kolečky	s	gumovým	povrchem	pro	snadnou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení
•	snadná	montáž	–	jednoduše	zatlačíte	hrací	desky	k	sobě	a	zacvaknete
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	153	x	25	x	141	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

INDOOR
SPIN 11

14.990 Kč

Produktové číslo: 7140-650

INDOOR

velká transportní kolečka
pro snadnou přepravu

po složení desky 
extra plochý design pro uskladnění

SKLADNOST KOLEČKAMOBILNÍ SÍŤKA

na manipulaci snadná 
mechanika uchycení síťky

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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SPIN 9
12.990 Kč

Produktové číslo: 7138-650

•	vnitřní	tenisový	stůl	pro	velmi	náročné	uživatele
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	22	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	55	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	z	profilu	50	x	50	mm	v	černém	provedení	je	opatřen	mechanismem	vyrovnávání	výšky	stolu
•	čtyři	pogumovaná	zdvojená	kolečka	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci	
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	hracích	
	 ploch	demontovat,	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky	
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	68	x	165	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

ODOLNÉ HRANY DUAL-INTERLOCK-SYSTEM

obvodové hrany hrací desky 
chrání před poškozením

sklápěcí mechanika s dvojitým
bezpečnostním jištěním

KOLEČKA

výkyvná kolečka s brzdou
pro jednoduchou přepravu

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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SPIN 7
11.990 Kč

Produktové číslo: 7139-650

•	vnitřní	tenisový	stůl	pro	náročné	hráče
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	19	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	35	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	v	černém	provedení	z	obdélníkového	profilu	35	x	25	mm
•	jednoduchý	mechanismus	umožňuje	rozložit	stůl	na	dvě	samostatně	pojízdné	hrací	desky,	každá	je	vybavena	
	 čtyřmi	výkyvnými	kolečky	s	bezpečnostní	brzdou	pro	snadnou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení	(obě	desky):	153	x	75	x	167	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

PLAY-BACK

sklopení desky pro trénink
jednoho hráče

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

SNADNÉ SKLOPENÍ

jednoduchá manipulace
a přeprava

MOBILNÍ SÍŤKA

na manipulaci snadná 
mechanika uchycení síťky

INDOORINDOOR
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SPIN 5
9.990 Kč

Produktové číslo: 7137-650

•	vnitřní	tenisový	stůl	pro	náročné	uživatele
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	19	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	35	mm)
•	vysoce	stabilní	podvozek	v	černém	provedení	z	elipsového	profilu	25	x	57	mm	
•	čtyři	pogumovaná	zdvojená	kolečka	s	bezpečnostní	brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci	
•	součástí	je	síťka	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	
	 hracích	ploch	demontovat,	a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	68	x	165	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

výkyvná kolečka s brzdou
pro jednoduchou přepravu

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

DUAL-INTERLOCK-SYSTEM

sklápěcí mechanika s dvojitým
bezpečnostním jištěním

KOLEČKAODOLNÉ HRANY

obvodové hrany hrací desky 
chrání před poškozením
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INDOORINDOOR
SPIN 3

7.990 Kč

Produktové číslo: 7136-650

•	vnitřní	tenisový	stůl	vhodný	pro	náročné	hráče	i	hru	celé	rodiny
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	19	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	obvodové	hrany	hrací	desky	chrání	před	poškozením	odolná	lišta	(š.	35	mm)
•	stabilní	podvozek	z	kruhového	hliníkového	profilu	o	pr.	25	mm	je	vybaven	čtyřmi	zdvojenými	kolečky	s	bezpečnostní	

brzdou	pro	jednoduchou	manipulaci
•	součástí	je	síťka	s	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	hracích	ploch	demontovat,	a	praktický	

držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	62	x	171	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

INTEGROVANÁ SÍŤKA KOLEČKA

síťka 
s automatickým napínáním

výkyvná kolečka s brzdou
pro jednoduchou přepravu

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

SNADNÉ SKLOPENÍ

jednoduchá manipulace
a přeprava
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SPIN 1
5.990 Kč

Produktové číslo: 7135-650

•	základní	model	tenisového	stolu
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	16	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	nízko	uložené	těžiště	stolu	brání	překlopení
•	stabilní	podvozek	z	kruhového	hliníkového	profilu	o	pr.	25	mm	je	vybaven	čtyřmi	výkyvnými	kolečky	pro	jednoduchou	manipulaci
•	sklápěcí	mechanika	s	bezpečnostním	jištěním	na	obou	stranách	stolu
•	součástí	je	síťka	s	automatickým	napínáním,	kterou	není	nutné	před	sklopením	hracích	ploch	demontovat,	
	 a	praktický	držák	na	tenisové	pálky	a	míčky
•	rozměry	odpovídají	standardům	pro	mezinárodní	turnaje:	274	x	152,5	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	183	x	62	x	171	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

SNADNÉ SKLOPENÍ

jednoduchá manipulace
a přeprava

DRŽÁK PÁLEK A MÍČKŮ KOLEČKA

otočná kolečka
pro jednoduchou přepravu

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu

součástí stolu je držák 
pálek a míčků

Ilustrační foto
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JUNIOR 1
4.990 Kč

Produktové číslo: 7141-650

•	vnitřní	tenisový	stůl	pro	mladé,	začínající	hráče
•	díky	rozměrům	se	snadno	vejde	do	menších	prostor	interiéru
•	speciální	dřevěná	deska	pro	vnitřní	použití	(v.	16	mm)
•	antireflexní	povrch	desky	neodráží	světlo	a	hráče	při	hře	neoslňuje
•	stabilní	podvozek	z	profilu	20	x	20	mm	ve	stříbrném	provedení
•	součástí	je	síťka	a	pevný	držák	síťky	
•	jednoduše	sklopitelný	pro	úsporu	místa
•	rozměry	v	poloze	pro	hru:	168	x	84	x	76	cm
•	rozměry	po	sklopení:	90	x	10	x	90	cm
•	3	roky	záruka	na	hrací	desku

MOBILNÍ SÍŤKA MOBILITA A SKLADNOSTSTABILNÍ KONSTRUKCE

na manipulaci snadná 
mechanika uchycení síťky

konstrukce usnadňující
snadné složení

konstrukce podnoží
svařená z kvalitních hliníkových profilů

Tenisové pálky a míčky nejsou součástí stolu
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

SET S MÍČKY OUTDOOR
699 Kč

Produktové číslo: 7091-100

TENISOVÁ PÁLKA OUTDOOR
499 Kč

Produktové číslo: 7091-300

MÍČKY OUTDOOR
69 Kč

Produktové číslo: 7222-500

PŘÍSLUŠENSTVÍ
nový povrch pálky z hladkého polymeru 
pro optimální herní vlastnosti

nosič s optimalizovanou hmotností, 
s dobrou rovnováhou a vysokou odolností

rukojeť ERGO GRIP s příjemným povrchem 
pro komfortní úchop

•	set	dvou	tenisových	pálek	pro	venkovní	užití,	včetně	tří	plastových	outdoorových	míčků	(ø	40	mm)
•	speciální	úprava	pálky:	vysoce	kvalitní	plast	odolný	vůči	nepříznivému	počasí
•	hladký	povrch	pálky	pro	ideální	kontrolu	míčku,	rychlost:	60%,	rotace:	50%,	ovladatelnost:	70%
•	provedení:	černá/červená,	polymer
•	konkávní	rukojeť	ERGO	GRIP	s	optimální	ergonomií,	komfortní	držení	díky	SOFTTOUCH	technologii
•	hrací	třída	A:	vhodná	pro	začátečníky	i	zkušené	hráče	bez	ohledu	na	věk

•	tenisová	pálka	pro	venkovní	rekreační	hru
•	speciální	úprava	pálky:	vysoce	kvalitní	plast	odolný	vůči	nepříznivému	počasí
•	hladký	povrch	pálky	pro	ideální	kontrolu	míčku,	rychlost:	60%,	rotace:	50%,	ovladatelnost:	70%
•	provedení:	černá/červená,	polymer
•	konkávní	rukojeť	ERGO	GRIP	s	optimální	ergonomií,	komfortní	držení	díky	SOFTTOUCH	technologii
•	hrací	třída	A:	vhodná	pro	začátečníky	i	zkušené	hráče	bez	ohledu	na	věk

•	set	tří	míčků	na	stolní	tenis	pro	venkovní	užití
•	průměr:	40	mm,	barva:	bílá,	materiál:	plast

BEZ OBRÁZKU
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
CHAMP

690 Kč

749 Kč

Produktové číslo: 7090-700, 7091-700

SET BEZ MÍČKŮ

SET S MÍČKY

MATCH
390 Kč

449 Kč

Produktové číslo: 7090-500, 7091-500

SET BEZ MÍČKŮ

SET S MÍČKY

TENISOVÁ SÍŤKA
499 Kč

390 Kč

Produktové číslo: 7096-300, 7096-200

S KLIPEM SPRING

S KLIPEM

MÍČKY 3-STAR
99 Kč

Produktové číslo: 7222-400

MÍČKY 1-STAR
69 Kč

Produktové číslo: 7221-400

OCHRANNÝ OBAL
890 Kč

Produktové číslo: 7032-600

•	set	tenisových	pálek	pro	profesionální	sportovce,	v	nabídce	také	včetně	tří	míčků	KETTLER	3-STAR
•	pálka	odpovídající	zásadám	ITTF,	1,5	mm	tloušťka	potahu,	rychlost:	80%,	rotace:	70%,	ovladatelnost:	60%
•	speciální	pětivrstvá	lepená	překližka	pro	maximální	cit	pro	míč	a	rychlejší	reakci
•	provedení:	červená/černá,	polymer
•	konkávní	rukojeť	ERGO	GRIP	s	optimální	ergonomií
•	antivibrační	úchop	FOAM	CUSHION	pro	lepší	kontakt	s	míčkem	a	čistou	odezvu	i	při	vyšší	rychlosti
•	hrací	třída	S:	vhodná	pro	zkušené	hráče	a	sportovce

•	set	tenisových	pálek	pro	začátečníky	i	zkušené	hráče,	v	nabídce	také	včetně	tří	míčků	KETTLER	1-STAR
•	pálka	odpovídající	zásadám	ITTF,	1,5	mm	tloušťka	potahu,	rychlost:	50%,	rotace:	40%,	ovladatelnost:	90%
•	speciální	pětivrstvá	lepená	překližka	pro	maximální	cit	pro	míč	a	rychlejší	reakci
•	provedení:	červená/černá,	polymer
•	konkávní	rukojeť	ERGO	GRIP	s	optimální	ergonomií
•	hrací	třída	A:	vhodná	pro	začátečníky	a	hráče	bez	ohledu	na	věk

•	síťka	na	tenisový	stůl	s	možností	výškového	nastavení	a	automatickým	napínáním	v	praktickém	sáčku
•	odpovídá	mezinárodním	turnajovým	rozměrům
•	certifikováno	Mezinárodní	federací	stolního	tenisu	ITTF	(platí	pro	typ	Spring)
•	vhodná	na	všechny	stoly	KETTLER

•	kryt	na	tenisový	stůl	je	vyroben	z	kvalitního	syntetického	vlákna	a	chrání	sklopený	stůl	před	vlhkem,	
	 prachem	a	nečistotami

•	set	tří	míčků	na	stolní	tenis	špičkové	kvality	je	vhodný	pro	profesionální	a	ofenzivní	rekreační	hráče
•	průměr:	40	mm,	barva:	bílá

•	set	tří	míčků	na	stolní	tenis	vhodných	pro	trénink	rekreačních	hráčů
•	průměr:	40	mm,	barva:	bílá
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PARAMETRYPARAMETRY
S

ÍŤ
K

A

Možnost	perma-
nentní	instalace

• • • • • • • • • •

Nastavení	výšky • • • • • • • • • •

Dopínací	
mechanismus

• • • • • •
• 

(automaticky)
• 

(automaticky)
• • • •

•	
(automaticky)

•	
(automaticky)

•

URBAN
PONG

SKETCH
&PONG

Produktové číslo: 7178-800 
15.990 Kč

Produktové číslo: 7178-700
15.990 Kč

Produktové číslo: 7180-660
18.990 Kč

Produktové číslo: 7178-660
15.990 Kč

Produktové číslo: 7179-660
14.990 Kč

Produktové číslo: 7177-650
13.990 Kč

Produktové číslo: 7176-650
11.990 Kč

SMASH 11 SMASH 9 SMASH 7 SMASH 5 SMASH 3

H
R

A
C

Í 
D

E
S

K
A

Konstrukce
odolná deska s 

hliníkovou výztuhou 
ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

Barva	
hrací	plochy

černá stříbrná modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní

Výška
hrací	desky

22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm 16 mm

Obvodová	lišta 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Odpovídá	
standardům	
pro	turnaje	
274	x	152,5		x	76	cm

• • • • • • • • • • • • • •

rozměry  
v poloze pro hru 

(d x š x v): 
168 x 84 x 76 cm

Sklopení	desky	pro	
hru	jednoho	hráče

• • • • • •	 • • • • • •

P
O

D
V

O
Z

E
K

Barva černá stříbrná černá černá černá černá stříbrná stříbrná černá černá černá černá stříbrná stříbrná stříbrná

Tvar	profilu čtvercový čtvercový čtvercový čtvercový obdelníkový elipsový kruhový kruhový čtvercový elipsový obdelníkový elipsový kruhový kruhový čtvercový

Průměr	profilu 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm 35 x 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm 50 mm 25 x 57 mm 35 x 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm 20 mm

Vyrovnání	nerovností	
podlahy

• • • • • •

Sklápěcí	mecha-
nizmus	s	dvojitým	
jištěním

• • • • • • • • • • • • • •

Kolečka
4 zdvojená 

výkyvná kolečka
4 zdvojená 

výkyvná kolečka
4 kolečka

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

8 zdvojených 
výkyvných koleček

4 zdvojená
 výkyvná kolečka

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

4 výkyvná kolečka 4 kolečka
4 zdvojená 

výkyvná kolečka
8 výkyvných koleček

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

4 výkyvná kolečka

Průměr	/	
povrch	koleček

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

12 cm 
/ umělohmotná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ umělohmotná

12 cm
 / umělohmotná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

12 cm 
/ umělohmotná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ umělohmotná

12 cm 
/ umělohmotná

Systém	jednoduchého	
sklopení	desek

• • • • • •

Bezpečnostní	brzdy
2, diagonálně 

umístěné
2, diagonálně 

umístěné
2, diagonálně 

umístěné

2 pro každou hrací 
desku, diagonálně 

umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2 pro každou hrací 
desku, diagonálně 

umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2, diagonálně 
umístěné

Držák	na	míčky	a	
pálky

•
(s ochranným 

krytem)

•
(s ochranným 

krytem)

• (s ochranným 
krytem)

• • • • • • • •

Rozměry	v	přepravní	
poloze	(š	x	v	x	h)	

183 x 68 x 165 
cm

183 x 68 x 165 
cm

153 x 25 x 141 
cm

183 x 68 x 165 
cm

153 x 56 x 167 
cm

183 x 68 x 165 
cm

183 x 62 x 171 
cm

183 x 62 x 171 cm 153 x 25 x 141 cm 183 x 68 x 165 cm 153 x 75 x 167 cm 183 x 68 x 165 cm 183 x 62 x 171 cm 183 x 62 x 171 cm 90 x 10 x 90 cm

Hmotnost	
vč.	balení	

78 kg 78 kg 76 kg 80 kg 62,3 kg 69 kg 50,3 kg 48 kg 96,8 kg 109 kg 79 kg 84 kg 66,4 kg 63 kg 22 kg
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PARAMETRY

S
ÍŤ

K
A

Možnost	perma-
nentní	instalace

• • • • • • • • • •

Nastavení	výšky • • • • • • • • • •

Dopínací	
mechanismus

• • • • • •
• 

(automaticky)
• 

(automaticky)
• • • •

•	
(automaticky)

•	
(automaticky)

•

H
R

A
C

Í 
D

E
S

K
A

Konstrukce
odolná deska s 

hliníkovou výztuhou 
ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

odolná deska s 
hliníkovou výztuhou 

ALU-TEC

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

speciální dřevěná 
deska pro vnitřní 

použití

Barva	
hrací	plochy

černá stříbrná modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní modrá, antireflexní

Výška
hrací	desky

22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm 16 mm

Obvodová	lišta 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Odpovídá	
standardům	
pro	turnaje	
274	x	152,5		x	76	cm

• • • • • • • • • • • • • •

rozměry  
v poloze pro hru 

(d x š x v): 
168 x 84 x 76 cm

Sklopení	desky	pro	
hru	jednoho	hráče

• • • • • •	 • • • • • •

P
O

D
V

O
Z

E
K

Barva černá stříbrná černá černá černá černá stříbrná stříbrná černá černá černá černá stříbrná stříbrná stříbrná

Tvar	profilu čtvercový čtvercový čtvercový čtvercový obdelníkový elipsový kruhový kruhový čtvercový elipsový obdelníkový elipsový kruhový kruhový čtvercový

Průměr	profilu 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm 35 x 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm 50 mm 25 x 57 mm 35 x 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm 20 mm

Vyrovnání	nerovností	
podlahy

• • • • • •

Sklápěcí	mecha-
nizmus	s	dvojitým	
jištěním

• • • • • • • • • • • • • •

Kolečka
4 zdvojená 

výkyvná kolečka
4 zdvojená 

výkyvná kolečka
4 kolečka

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

8 zdvojených 
výkyvných koleček

4 zdvojená
 výkyvná kolečka

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

4 výkyvná kolečka 4 kolečka
4 zdvojená 

výkyvná kolečka
8 výkyvných koleček

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

4 zdvojená 
výkyvná kolečka

4 výkyvná kolečka

Průměr	/	
povrch	koleček

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

12 cm 
/ umělohmotná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ umělohmotná

12 cm
 / umělohmotná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ pogumovaná

12 cm 
/ umělohmotná

14 cm 
/ pogumovaná

14 cm 
/ umělohmotná

12 cm 
/ umělohmotná

Systém	jednoduchého	
sklopení	desek

• • • • • •

Bezpečnostní	brzdy
2, diagonálně 

umístěné
2, diagonálně 

umístěné
2, diagonálně 

umístěné

2 pro každou hrací 
desku, diagonálně 

umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2 pro každou hrací 
desku, diagonálně 

umístěné

2, diagonálně 
umístěné

2, diagonálně 
umístěné

Držák	na	míčky	a	
pálky

•
(s ochranným 

krytem)

•
(s ochranným 

krytem)

• (s ochranným 
krytem)

• • • • • • • •

Rozměry	v	přepravní	
poloze	(š	x	v	x	h)	

183 x 68 x 165 
cm

183 x 68 x 165 
cm

153 x 25 x 141 
cm

183 x 68 x 165 
cm

153 x 56 x 167 
cm

183 x 68 x 165 
cm

183 x 62 x 171 
cm

183 x 62 x 171 cm 153 x 25 x 141 cm 183 x 68 x 165 cm 153 x 75 x 167 cm 183 x 68 x 165 cm 183 x 62 x 171 cm 183 x 62 x 171 cm 90 x 10 x 90 cm

Hmotnost	
vč.	balení	

78 kg 78 kg 76 kg 80 kg 62,3 kg 69 kg 50,3 kg 48 kg 96,8 kg 109 kg 79 kg 84 kg 66,4 kg 63 kg 22 kg

Produktové číslo: 7140-650
14.990 Kč

Produktové číslo: 7138-650
12.990 Kč

Produktové číslo: 7139-650
11.990 Kč

Produktové číslo: 7137-650
9.990 Kč

Produktové číslo: 7136-650
7.990 Kč

Produktové číslo: 7176-650
9.990 Kč

Produktové číslo: 7141-650
4.990 Kč

Produktové číslo: 7135-650
5.990 Kč

SPIN 11 SPIN 9 SPIN 7 SPIN 5 SPIN 3SMASH 1 JUNIOR 1SPIN 1



Kompletní sortiment značky KETTLER najdete na www.kettler.cz. Uvedené ceny v Kč vč. DPH, změna cen vyhrazena. Tiskové chyby a barevné odchylky v tisku vyhrazeny.

KETTLER SHOWROOMY:
Na Hůrce 1091/8, Praha – Ruzyně
Průhonická 119, Praha – Čestlice
Stará Vajnorská 37/D, Bratislava
info: 235 007 007, 605 226 688, info@kettler.cz, www.kettler.cz


