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2  Alle prijzen excl. en incl. 21% btw. 

– en Norbert maakt daar deel van uit.

Beste sportliefhebbers,
in onze actuele outdoorflyer willen wij, het Sport-Thieme Team, u informeren over onze producten en onze 
service rond het thema outdoor-sporttoestellen. Pro� teer in deze context van onze jarenlange ervaring en 
onze top-partners.

Er zijn slechts 3 stappen naar een gebruiksklare boulderwand of outdoor-trampoline: advies, planning en 
montage - en dat alles met één partner. Daarenboven zijn wij er natuurlijk ook voor u: om de levensduur 
van uw toestellen te verhogen en een langdurig plezier mogelijk te maken, bieden wij u onze herstel- en 
onderhoudsservice aan.

Wij begeleiden u doorheen het totale project, van idee tot plaatsing van een outdoor-sporttoestel..

Uw Sport-Thieme team!

Norbert Fahrack, trainer in sportklim-
men en sinds 2 jaar actief als verkoop-
adviseur en assortimentsraadgever 
„Klimmen“ bij Sport-Thieme. 

„Klimmen en boulderen bevorde-
ren de � tness, coördinatie en 
evenwichtsgevoel. En bovendien 
is het nog super leuk ook!“

INHOUD 
  
Opstart en service pag. 2–3
Boulderen pag. 4–5 
Calisthenics pag. 6–7
Outdoor-� tness  pag. 8
Outdoor-sporttoestellen pag. 9
Outdoor-trampoline pag. 10–12 
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Sport-Thieme – Ihr starker Outdoor-Partner

Volker Jackel, gediplomeerd � tness instructeur en verkoopadviseur, 
sinds 4 jaar bij Sport-Thieme.

„Mijn passie ligt o.a. bij de functionele training. Hierbij is het belangrijk om niet 
de individuele spieren te trainen, maar wel om het totale lichaam en de spier-
groepen te versterken. Wanneer u dit ook nog eens kan doen in de gezonde 
buitenlucht, zoals bij het boulderen of calisthenics, is dat perfect!“

REVISIE - ONDERHOUD - HERSTELLING   
  Alles door één partner - bij Sport-Thieme
Ook na de voltooiing van uw sportterrein zijn we er 
voor u. Outdoor-toestellen, zoals trampolines, klim-
muren of boulder wanden moeten regelmatig nage-
keken worden. Niettegenstaande de speciale eigen-
schappen van deze, voor speelpleinen, parken en 

schoolspeelplaatsen gemaakte producten, zoals 
weerbestendigheid, hoge vandalismebestendig-
heid en robuuste afwerking, knaagt de tand des ti-
jds eraan. Daarom is een regelmatig onderhoud 
aangewezen. Voor alle projecten bieden wij u een 
professionele onderhoudsservice. Bel ons gewoon 

even op. Ook bij onverwachte beschadigingen zijn 
wij er voor u en proberen we de schade zo snel mo-
gelijk te herstellen, zodat uw sporttoestel in de 
kortst mogelijke tijd terug 100% werkzaam is.  

De klok rond bestellen!
               085–3015552 
                (Ma.–Vr.  7.30 –17.30)

               sport-thieme.nl

Bestelformulier via:
Sport-Thieme B.V.  ·  Beechavenue 54-62  ·  1119 PW Schiphol-Rijk

Fax-bestelformulier via: 085–3015553

3 STAPPEN TOT UW OUTDOOR-SPORTTERREIN   
Klimmen, boulderen, trampolinespringen of outdoor-� tness, Sport-Thieme biedt u de mogelijkheid uw outdoor-sportterrein volledig naar uw wens te realiseren. 
Daarbij begeleiden wij u bij het totale project en zelfs daarna:  

1. Advies – persoonlijk en gratis! 
Maak een kosteloze advies afspraak met onze spe-
cialisten. U kunt ons eenvoudig bereiken via tele-
foon, fax of e-mail. We bekijken samen ter plaatse 
de lokale mogelijkheden om in samenspraak met u 
en rekening houdend met uw wensen, een eerste 
grote planning uit te werken. 

2. Planning en aanbod –
exact volgens uw wensen!

Rekening houdend met uw wensen, ideeën, per-
soonlijke eisen en natuurlijk uw budget, plannen 
onze experten uw sportterrein en maken ze een 
kosteloos en vrijblijvend aanbod. 

3. Montage – deskundig en veilig!
Bij grote en complexe toestellen zoals boulderwan-
den is een professionele montage door één en de-
zelfde partner aan te bevelen.  Wij bieden u voor het 
monteren van onze producten door onze vakmensen 
graag een voordelige prijs aan.  Laat u persoonlijk 
adviseren. 

– en Volker maakt daar deel van uit.
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 Boulderwanden 

 Boulderwand-bouwkit 
“Outdoor Basic”  

  De start van het outdoor-boulderen.  
  De boulderwand Outdoor-basic is speciaal 
geschikt voor het buitengebruik en wordt ge-
leverd als een bouwkit voor zelf-montage 
voor een betonnen muur. Hij is vervaardigd 
uit TÜV-gekeurde klimpanelen, 21 mm dik.
Door de weerbestendige klimpane-
len Outdoor-basic leent de klimmuur zich 
ideaal voor het buitengebruik. 40 edel-
staal-bevestigingsmogelijkheden per m² 
maken het mogelijk om de klimgrepen veilig 
te bevestigen aan de muur. U heeft de keuze 
tussen 6 verschillende bouwpaketten, tel-
kens met een hoogte van 2,48 m en 2,98m.  Uitvoeringen en prijzen: zie tabel. 

Voor elke bouwkit is de bijhorende 
hoeveelheid aan grepen reeds in de le-
vering inbegrepen. De TÜV-gekeurde 
klimgrepen van polyurethaan zijn zeer 
breukzeker en hebben een optimale 
grip. De levering is incl. bevestigingsma-
teriaal voor een betonnen muur.
Tegen een meerprijs krijgt u:
•      Bedrukte panelen
•     Onderconstructie en constructieschet-

sen voor alle niet-beton muren
•    Levering & montage
•    Professionele bijstand 

a

 Artikelnummer
71 310 0804
71 310 0817
71 310 0820
71 310 0833
71 310 0846
71 310 0859
71 310 0905
71 310 0918
71 310 0921
71 310 0934
71 310 0947
71 310 0950 

 Afmetingen 
(LxH)

372x248 cm
496x248 cm
620x248 cm
620x248 cm
744x248 cm
744x248 cm
372x298 cm
496x298 cm
620x298 cm
620x298 cm
744x298 cm
744x298 cm 

 Loodrecht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

 Met 
uitsteek

–
–
–
•
–
•
–
–
–
•
–
• 

 Prijs 
per stuk

1.916,53  2.319,—
2.428,93  2.939,—
3.106,61  3.759,—
4.032,23  4.879,—
3.842,15  4.649,—
4.701,65  5.689,—
2.511,57  3.039,—
3.106,61  3.759,—
4.172,73  5.049,—
5.296,69  6.409,—
5.040,50  6.099,—
6.131,40  7.419,— 

 Boulderwand-bouwkit “Outdoor Basic” 
 Aantal 
grepen

60
75
90
105
120
135
75
90
120
135
150
165 

a

 „Outdoor Basic“  „Outdoor Basic“ 
2.319,– vanaf a

 De Sport-Thieme 
Advies-Service  
  Persoonlijk en gratis!  
  Sport-Thieme biedt u in samenwerking met een lei-
dinggevende producent een complete service voor uw 
project. Wij plannen en plaatsen uw persoonlijke 
boulder- of klimmuur outdoor of indoor:
•        Grote, singel elementen, afhankelijke van de locatie
•       Aantal en type van de klimgrepen
•      Wij hebben ook veiligheidsartikelen voor het klim-

men: gordels, karabijnhaken, zachte valmatten, enz.
Samen met ingenieurs en ervaren klimspecialisten 
vinden wij de perfecte oplossing voor elk probleem.  
Voor een vrijblijvende advies-afspraak, bel ons op:  

  085–3015552  
  Of stuur een e-mail naar:  

  info@sport-thieme.nl  
  Meer informatie over persoonlijk advies vindt u op pa-
ginas 2-3. 

 Meer boulder- en klimmuren in 
verschillende vormen en groot-
tes vindt u in onze shop:  
  sport-thieme.nl 

 Ons compleet klim-en 
boulderassortiment 
vindt u in onze shop:  
  sport-thieme.nl 

info@sport-thieme.nl

Montage-
service

Indien gewenst monteren 
wij alle boulderwanden 

op deze pagina 
ter plaatse
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 Boulderwand “Drakenrots”
  De boulderwand “Drakenrots” is ge-

schikt voor outdoor gebruik en ideaal voor 
speelplaatsen, schoolspeelplaatsen en 
kindertuinen. De wand kan overal op een 
beschikbaar fundament geplaatst wor-
den. Op de weervaste en weerbestendige 
TÜV-geteste klimpanelen zijn 5 klimgre-
pen gemonteerd per m² klimvlak en nodi-
gen uit tot klimmen. De onderconstructie 
waarborgt de hoogste standzekerheid en 
wordt op een éénzijdig fundament ver-
ankerd. De klimwand beschikt over 22 m² 
loodrechte, schuine of overhangende kli-
moppervlakken. Dat alles is in de prijs be-

 Euroflex® valbeschermingstegels  
  Euroflex valbeschermingstegels lenen zich als valbeschermingcoating volgens DIN 
EN 1177 onder speeltoestellen indoor en outdoor zoals vb. schommels, klimtoestellen, 
wippen en glijbanen.
Coherent aan de valhoogte van uw speeltoestel, kan de bijhorende dikte van de valbe-
schermingstegels gekozen worden (40-80 mm dikte bij een valhoogte van 120-140 cm). 
Daarenboven hebben de Euroflex valbeschermingstegels ook hun nut in andere toe-
passingen zoals bijvoorbeeld in gangpaden in verzorgingshuizen en revalidatiecentra 
of terrassen en speelplaatsen.
De Euroflex valbeschermingstegels hebben de standaard maat 500x500 mm en be-
staan uit 90% banden-gerecycleerd granulaat en 10% MDI polyurethaan. Kunststo  ̈en 
hoekverbinders worden mee geleverd. Bij bestellingen onder de 10 m² wordt er 97,95 
meerprijs gerekend. 

e

 Euroflex® valbescherming-
stegels

  Voor valhoogte tot 120 cm.
     40 mm
  71 224 0608    Rood     m²   49,55   59,95  
  71 224 0611    Grijs     m²   60,29   72,95  
  71 224 0624    Groen     m²   60,29   72,95  
  71 224 0637    Zwart     m²   60,29   72,95  
  50 mm
  71 224 0709    Rood     m²   61,94   74,95  
  71 224 0712    Grijs     m²   68,55   82,95  
  71 224 0725    Groen     m²   68,55   82,95  
  71 224 0738    Zwart     m²   68,55   82,95  

b

 Bouldermuren en valbeschermingstegels 

grepen. Met 15 mm dik dak. Prijs voor le-
vering en montage op aanvraag.
Basisuitrusting Boulderwand “Draken-
rots”:
•  BxLxH: 1x3,75x2,5 m plus dak
•  Incl. dakspanten - onderconstructie en 

dak
•  Incl. 121 klimgrepen met TÜV- toelating
•  Bouwkundig is een fundament zoals een 

valbescherming te voorzien
•  Optioneel met diefstal bestendige 

schroeven 
     71 310 8026         Stuk   8.065,29   9.759,—    

 Meer valsbeschermingste-
gels in verschillende kleuren 
en maten vindt u in onze 
shop:  
  sport-thieme.nl 

 Mijn tip! 

 “Klimmen behoort tot de menselijke 
basisvaardigheden. Met handigheid, 
strategisch denken en heel wat crea-
tiviteit wordt de e«  ciëntste weg op 
het klimobject gezocht. De total body 
training is vooral in de buitenlucht 
leuk - aan een boom, een betonnen 
muur, een rots of een boulderblok. 
Bij de laatste zijn niet allen de klas-
sieke routes een uitdaging, maar ook 
het rondom gaan van een boulderb-
lok, het van plaats wisselen met een 
vriend of een kleine wedstrijd zoals: 
”wie blijft het langst in beweging 
zonder voet aan de grond te zetten?“ 

 Nicolas Fischer
Trendsporter, Be-
oefenaar van ext-
reme sporten en trainer voor diverse 
trendsporten.
Lid van Sport-Thieme competentie teams 
- meer over Nicolas op pa-
gina 9. 

 Valbeschermingstegels-
lijm, rood

  Lijm om de Euroflex valbeschermingste-
gels te lijmen. Tube met 310 ml. Een tube 
is voldoende voor 3-4 lopende meter. 
     71 306 4405         Stuk   14,83   17,95    

c

 Meerprijs voor bestellingen 
onder 10 m²

       71 139 9107         Stuk   80,95   97,95    

d
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ONTDEK DE NIEUWSTE TREND:

Calisthenics!

Uitvoering Basic inkl. Push-Ups:
Buitenafmetingen (LxBxH): 2,70x3,05x3,02 m 
Veiligheidszone: 6,20x7,02 m
Vrije valhoogte: 2,95 m 

Uitvoering Mini:
Buitenafmetingen (LxBxH): 2,70x2,05x3,02 m 
Veiligheidszone: 7,43x6,51 m
Vrije valhoogte: 2,95 m

Calisthenics!

Uitvoering Basic inkl. Push-Ups:
Buitenafmetingen (LxBxH): 2,70x3,05x3,02 m 
Veiligheidszone: 6,20x7,02 m
Vrije valhoogte: 2,95 m 

 De Sport-Thieme 
advies-service  
  Individueel en gratis  
  Sport-Thieme biedt een complete service voor uw pro-
ject: We plannen en ontwerpen uw persoonlijke Calis-
thenics installatie:
•        Grootte, afzonderlijke elementen, afhankelijk van de 

locatie
•       gebruik van valbeschermingsmatten
•      uitbreidingen van bestaande installaties
Samen met onze specialisten voor outdoor- � tness, 
vinden we de perfecte oplossing voor elke 
behoefte.
Voor vrijblijvend advies kan u ons bellen  

  085-3015552  
  Of stuur ons een email:  

  info@sport-thieme.nl  
  Meer info vindt u op pagina 2-3 

info@sport-thieme.nl

Montage-
service

Indien gewenst monteren 
wij alle outdoor � tness-

toestellen op deze pagina 
ter plaatse

 ✔ Fit door de kracht van je lichaam
 ✔ Vervanging van speeltoestellen 
door één professioneel toestel 
voor krachtoefeningen

 ✔ Veelvoudige trainingsmogelijkheden

0216405 Outdoor-Flyer NL 06-07   6 24.03.16   09:02



7  Tel. 085-3015552  ·  info@sport-thieme.nl  sport-thieme.nl   

 “Calisthenics - mooie kracht - is een 
trend!  Het voordeel aan deze aard van 
krachttraining gebruikmakend van het ei-
gen lichaamsgewicht is het verschonen 
van de passieve lichaamsstructuur.  Bo-
vendien zorgt Calisthenics voor goede  co-
ördinatie en komt dankzij zijn holisme in 
de buurt van het alledaagse. De sporttak 
kan beoefend worden door alle leeftijden 
en op elk � tnesslevel! ” 

 “Calisthenics - mooie kracht - is een 

Calisthenics!
 Playparc Calisthenics-station  
“Stangenkracht”

  Veelzijdig trainingstoestel voor outdoor gebruik. Eén pro-
fessioneel toestel voor krachtoefeningen dat vele ande-
ren vervangt. Speciaal ontworpen voor krachttraining, 
voor lichaams- en bewegingscontrole. Door je eigen 
kracht ontwikkel je spiermassa, versterk je de hart/
bloed circulatie, krijg je lichamelijk “goed gevoel” en 
verbeter je de intramusculaire coördinatie. Geschikt voor 
alle leeftijden. De steunpalen zijn vervaardigd uit vuur-
verzinkt staal. De andere stangen zijn van inox.
Levering incl. instructietabel en fundamentplan.

a

    Allround
  71 135 1907     Stuk   9.238,84   11.179,—  
  Mini
  71 135 1910     Stuk   4.619,01   5.589,—  
  Mini 2
  71 135 1952     Stuk   4.536,36   5.489,—  

  Basic
  71 135 1923     Stuk   3.362,81   4.069,—  
  Basic inkl. Push-Ups
  71 135 1949     Stuk   5.718,18   6.919,—  
  Crazy-Bars
  71 135 1936     Stuk   7.230,58   8.749,—    

Uitvoering Crazy-Bars:
Buitenafmetingen (LxBxH): 7,20x2,70x3,02 m 
Veiligheidszone: 11,17x7,43 m
Vrije valhoogte: 2,95 m

Uitvoering Mini 2:
Buitenafmetingen (LxBxH): 2,70x2,05x3,02 m 
Veiligheidszone: 7,43x6,51 m
Vrije valhoogte: 2,95 m

Uitvoering Basic:
Buitenafmetingen (LxBxH): 1,70x1,40x3,02 m 
Veiligheidszone: 6,20x5,76 m
Vrije valhoogte: 2,95 m

Uitvoering Allround:
Buitenafmetingen (LxBxH): 5,72x5,45x3,02 m
Vrije valhoogte: 2,95 m
Veiligheidszone: 9,66x9,99 m

 Mijn tip! 
 Nicolas Fischer
Trendsporter, Beoefenaar 
van extreme sporten en 
trainer voor diverse 
trendsporten.
Lid van Sport-Thieme com-
petentie teams - meer over 
Nicolas op pagina 9. 

 bekijk nu de video:  
  sport-thieme.nl/outdoor 
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 ✔  Gemaakt uit hoogwaardig edelstaal
 ✔ TÜV-gecerti	 eerd naar DIN EN 1176
 ✔ Door sportleerkrachten ontwikkeld
 ✔ Bestand tegen alle weersinvloeden 

  Outdoor 	 tness serie van Art Outside  
  Focus: beweeglijk-
heid  

  Om bewegingen uit te voeren met gro-
te amplitude.  Een goed getrainde be-
weeglijkheid verbetert het gebruik van 
kracht en bewegingsharmonie en 
draagt bij tot de preventie van letsels.  

  focus: kracht  
  Van vitaal belang bij sportbeoe-

fening omdat het een vermogensbepalende 
factor is. Verder helpt krachttraining om 
verwondingen te voorkomen omdat goed 
ontwikkelde spieren de meest e� ectieve 
bescherming bieden bij beweging.  

  Focus: uithouding  
  Is in veel opzichten van groot nut. 

Een groot uithoudingsvermogen leidt tot een 
toename van de fysieke prestaties, verbetert 
het recuperatievermogen en minimaliseert de 
kans op sportblessures.  Daarnaast is het guns-
tig voor stressbestendigheid en zorgt het voor 
een positieve mentaliteit. 

 Art Outside schoudertrainer
  Focus: beweeglijkheid

Voor oefeningen voor het hele boven-
lichaam: schouder, ellebogen en polsen. 
Voor het versterken van de schouders en 
de bovenste rugspieren. 
     71 135 2942         Stuk   2.519,83   3.049,—    

a

 Art Outside schouder-
borst-trainer

  Focus: kracht
E� ectieve training van de bovenste lede-
maten: armen, schouder- en borstspieren. 
     71 135 2968         Stuk   4.536,36   5.489,—    

f  Art Outside buik-rug-station
  focus: kracht

Voor de versterking van de buikspieren.
Versterkt de rugspieren en stabiliseert de 
lumbale wervelkolom. 
     71 135 2997         Stuk   2.685,12   3.249,—    

g

 Art Outside armbeweging-
push up-station

  Focus:kracht
Optimaal voor schouders en armspieren. 
Voor de versterking van de bovenste en zi-
jdelingse rug- en borstspieren en voor de 
bevordering van kracht, beweeglijkheid 
en uithoudingsvermogen. 
     71 135 3408         Stuk   2.354,55   2.849,—    

c

    Info- en instructiebord 
voor Art Outside met 
overzichtsplan

  Instructiebord met overzichtsplan van 
de trainingstoestellen. Met trainings-
handleiding van het respectievelijke to-
estel.  Uit edelstaal 
     71 143 2318         Stuk   1.635,54   1.979,—    

j

  sporten in de frisse lucht is de beste ma-
nier om � t en gezond te blijven. Daarbij is 
de juiste afwisseling in � tnesstoestellen 
voor individuele spiergroepen erg belan-
grijk.  Art Outside biedt een breed gamma 
van verschillende toestellen met de focus 
op uithoudingsvermogen, kracht en 
beweeglijkheid  

 Model
Focus
Afmetingen LxB in cm
Fundament in cm

Artikelnummer
Prijs 

 a  Schoudertrainer
Beweeglijkheid

114x102
100x100x30

71 135 2942
2.519,83  3.049,— 

 g  Buiktrainer
Kracht

151x129
140x100x30

71 135 2997
2.709,92  3.279,— 

 b  Beentrainer
Uithouding

137x102
120x100x30

71 135 2971
2.685,12  3.249,— 

 d Heupswing
Uithouding

162x125
120x100x30

71 135 2984
2.941,32  3.559,— 

 e  Lichaamstrainer
Uithouding

160x61
120x200x30

71 135 2939
3.982,64  4.819,— 

 f  Schouder-Borst
Kracht
128x71

120x100x30

71 135 2968
4.577,69  5.539,— 

 c  Armbeweging-Push up
Kracht
140x48

3 x 150x100x30

71 135 3408
2.371,07  2.869,— 

 Art Outside beentrainer
  Focus: uithouding

Voor de mobilisering van de grote spierg-
roepen van de onderste lichaamshelft. 
Stabilisering van heupen en bekken. Ver-
betering van uithoudingsvermogen, coör-
dinatie en vitale functies. 
     71 135 2971         Stuk   2.685,12   3.249,—    

b  Art Outside heupswing
  Focus: uithouding

Optimaal voor het bevorderen van vitale 
functies en uithoudingsvermogen. Holisti-
sche versterking van alle spiergroepen. 
voor meer beweeglijkheid en mobilisatie 
van de thoracale en lumbale wervelkolom. 
     71 135 2984         Stuk   2.941,32   3.559,—    

d

 Art Outside 
Total-bodytrainer

  Accent: uithouding
De oefening bevorderen zowel de uit-
houding, alsook de coördinatieve vaardig-
heden. Gelijktijdig geeft de training verbe-
tering van armen, benen en vitale 
functies. 
     71 135 2939         Stuk   3.949,59   4.779,—    

e

 Toebehoren 

    Info- en instructiebord 
voor 6 Art Outside 
toestellen

  Instructiebord voor 6 toestellen.  Met 
trainingshandleiding van de respectie-
velijke toestellen. Uit edelstaal 
     71 143 2321         Stuk   1.329,75   1.609,—    

i

    Info- en instructiebord 
voor 1 Art Outside toestel

  Infobord met trainingsinstructies voor 
het respectievelijke toestel. Stabiele 
dubbele buisconstructie uit edelstaal 
     71 143 2305         Stuk   809,09   979,—    

h

 Outdoor-Fitness 

 Ons complete Outdoor-� tness 
aanbod vindt u in onze shop:  
  sport-thieme.nl 
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 Voetbaldoel  “Goalie” 
voor trapveldjes

  Net gemaakt van Herkules touwwerk, MW 
15x15 cm, blauw. 2 doelwandkorven uit 
Herkules touwwerk, ca. 60x60 cm groot, 
geel. Inclusief stalen palen thermisch ver-
zinkt ø 120 mm. 
Maat: 300x200 cm, doeldiepte 100 cm. 
     71 209 5208         Stuk   2.602,48   3.149,—    

c

 Sport-Thieme® 
basketbalinstallatie 
“Fair Play”  

  Uiterst robuuste installatie naar DIN 7899 
en DIN EN 1270 voor alle openbare speel- 
en sportterreinen.  Bijzonder geschikt 
voor veelvoudig gebruik, daarnaast abso-
luut weerbestendig en anti-vandalisme.
Complete installatie met paal, grond-
bus, doelbord, ring en net .
Volledig gelaste, vuurverzinkte paal pro-
� el 15x15x0,3 cm, oversteek 165 cm, ring-
hoogte 305 cm. Verzinkt kettingnet met 
sterke bevestigingshaken of Herkulesnet.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel 

ab

 Meer Outdoor-
sporttoestellen 
vindt u in onze shop  
  sport-thieme.nl 

SPORT IN 
HET BLOED   
  Sport-motivator Nicolas Fischer

Nicolas Fischer is een trendsporter, extreemsporter 
en trainer. De 15-voudige Zwitserse kampioen in 
touwspringen motiveert op zijn 24-jarige lee� ijd 
niet alleen profsporters tot topprestaties, maar 
hee�  ondertussen ook zijn eigen � tness-school op-
gebouwd om kinderen en jongeren te motiveren om 
meer te bewegen. Inzake outdoor-sport overstijgt 
zijn bekendheid al lang de Zwitserse landgrenzen. 
 
Zijn passie voor sport werd deze sympathieke be-
wegingskunstenaar al meegegeven in zijn wieg: 
„Mijn grootvader - nu 84 jaar oud en nog steeds ac-
tief - deed op zijn 80ste nog steeds een handstand, 
mijn moeder was een kunst turner, mijn neef Lucas 
jarenlang lid en vice Europees kampioen aan de 
leggers. Mijn vader hee�  mij als baby vaak in de 
lucht geworpen of aan mijn voeten vastgehouden 
zodat ik op mijn handen kon lopen. Mijn moeder 
motiveerde mij al op 4jarige lee� ijd om touwsprin-
gen op de kinderspeelplaats.“ Op school testte Ni-
colas alle sporttakken die er waren: na squash, uni-
hockey en karate ontwaakte zijn passie voor 
trendsporten zoals Rope Skipping, Parcours, Free-
running, Calisthenics, Slacklinen en vele andere. De 
combinatie van prestatie en hoge coördinatieve 
vaardigheden was steeds belangrijk voor hem. „Tot 
mijn favoriete sporttakken behoren steeds de veel-
eisende cognitieve sporten, en minder de team-
sporten“, vertelt Nicolas. 

In 2011 schopt de sportfanaat Nicolas het tot in de 
� nale van het Zwitserse tv-programma „Het groots-
te Zwitsers talent“ en proefde hij van de tv-lucht. 
Daarbij pint hij zich nooit vast op één sporttak, 
maar houdt hij oren en ogen open. Hier ontdekt hij 
iets nieuws. In 2012 lukt hij zijn eerste wereldre-
cord: met de Streetstepper - een � ets kunst zonder 
zadel, die functioneert zoals een Stepper in het � t-
ness-center, „rijdt“ hij in slechts één dag van Uster 
bij Zürich naar Italië. Het centrale belang bij de 
meeste sporten die Nicolas Fischer beoefent, is de 
drang naar de gezonde buitenlucht: „Bootcamp, 

boulderen, outdoor � t Camp, Calisthenics, Par-
cours, Freerunning enz., de mensen trekken voor 
hun sport opnieuw naar buiten - en dat is goed zo! 
De sport in de stad biedt ontelbare mogelijkheden: 
trekoefeningen aan straatlantaarns in plaats van 
zware gewichten of hoog intensieve intervaltraining 
in het park in de gezonde buitenlucht samen met 
vrienden - dat is kwaliteit! Het leuke eraan is; voor 
iedereen is de training altijd en bijna overal mogeli-
jk.“ 

 * volgens bevestigingshoogte  •  = meegeleverd 

 a Fair-Play

b Fair-Play 
silent 

 Over-
steek

165 cm

165 cm 

 Ringh-
oogte

305 cm

305 cm 

 Aluminium
doelbord

120x90 cm
•
• 

 Rooster doelbord 
“silent” 

 Prijs   

 Onze tip! 
 Standard

Open
Netogen

•

•

•

• 

 Net van
Herkules

•
•

•
•
•
• 

 Ketting-
net

•
•
•
• 

 TÜV indien
met paalbe-
scherming

•
•

•
• 

 Artikelnummer  
  71 135 0702
71 135 0715
71 115 8104
71 115 8159
71 115 8188
71 115 8191
71 135 0803
71 135 0816
71 135 0829
71 135 0832 

 1.048,76   1.269,—
1.156,20   1.399,—   
 1.007,44    1.219,— 
1.131,40  1.369,—
1.098,35  1.329,—
 1.197,52    1.449,—   

 1.048,76   1.269,—
1.156,20  1.399,—
1.114,88  1.349,—
1.222,31   1.479,—   

 Neerklapbaar

•

•

•

•

• 

 

•
•

•
• 

120x90 cm 180x105 cm

•
•

•
• 

 Basketbalring “Outdoor”

Standard
Gesloten 
netogen

• 

 Fair-Play basketbalinstalltie, paalpro� el 150x150x3 mm 
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10  Alle prijzen excl. en incl. 21% btw. 

 Eurotramp is sinds meer dan 50 jaar internationaal marktleider in 
het maken van hoogkwalitatieve trampolines van elke aard. 
Wereldcups, internationale, wereld- en Europese kampio-
enschappen en grote sportevenementen zoald de olumpische 
spelen leggen al hun vertrouwen in de Eurotramp kwaliteit.  Deze 
kwaliteit heeft Eurotramp nu ook overgedragen naar al zijn out-
door-trampolines zoals de bijvoorbeeld de robuuste en vandalis-
mebestendige Kids Tramp voor speelplaatsen en kinderopvang. 

 Nieuw!    Activity Set 
“Faszination Springen”

  Een set uit totaal 30 delen voor een groot 
aantal bewegingsactiviteiten op de Kid-
sTramps en KidsTrampTracks voor kinde-
ren en jongeren. De set-bestandsdelen 
hebben een hoog aantrekkingskarakter en 
lenen zich voor vele gefundeerde en bep-
roefde bewegingsspelen. De toepassing 
gaat van eenvoudige oefeningen over de 
opbouw lichaamsspanning tot coördina-
tie-, motoriek- en  het aanleren van 
spelen. De aanvraag kunt u stap per stap 

 Kids Tramp Track
  De Trampoline Kids Tramp Track is 

de perfecte grondtrampoline voor gebruik 
op openbare speelpleinen, in therapie-in-
stellingen, blotevoeten-parken of bewe-
gingsparkoers. Trampolinespringen bevor-
dert en ondersteunt niet alleen de coördi-
natieve en motorische ontwikkeling, maar 
is tegelijk een absolute plezierfactor. Het 
hoogwaardige springdoek van met draad 
versterkt weefsel is uiterst vandalisme-
bestendig en daarmee ook voor onbe-
waakte plaatsen zeer geschikt. TÜV getest 
en gecerti� ceerd volgens DIN EN 1176. 
Toestelafm. 400x156 cm en 600x156cm. 
Andere lengtes op aanvraag. Belastbaar 
tot 200 kg. Incl. extra coating.
Veiligheidsaanwijzingen: 
•    Veiligheidszone 455x700 cm resp. 

455x900 cm 
•    Ondergrond in de veiligheidszone: 

gazon toegestaan 
•    Vrije hoogte naar boven ten minste 

350 cm 
•    Putdiepte 71cm
    400x156 cm
  71 251 9409     Stuk   5.883,47   7.119,—  
  600x156 cm
  71 251 9412     Stuk   8.652,07   10.469,—    

a

 ✔  4 resp. 6 m lang 
springvermogen!
 ✔   Andere lengtes op 
aanvraag mogelijk 

i Eenvoudig transport 
en inbouw  
  Trampolinespringen bevordert en on-
dersteunt de coördinatie en motori-
sche ontwikkeling bij kinderen en 
biedt gelijktijdig absoluut plezier.  De 
trampolinebaan wordt geleverd op de 
best mogelijk verzendingsmanier.  In 
een handomdraai kan alles gemon-
teerd en ingebouwd worden.  Er is ge-
en speciaal gereedschap nodig en de 
veerspanner wordt meegeleverd.  Bo-
vendien krijgt u een gedetailleerde in-
bouwhandleiding met alle nodige af-
metingen. 

 Toebehoren 

 Eurotramp trampoline 

verhogen: 1x puzzelmat, 1x schuimstof-
fen dobbelsteen, 1x reuze bouwsteen, 
4x gymnastiek banden, 8x sporttegels, 
4x gymnastiek touwen, 2x fun noodle, 1x 
Gummi-Twist, 2x markeringskegels, 1x Ko-
gelan voetbal “Yellow Line”, 5x Jute loopz-
ak. De individuele voorbeelden kunt u vin-
den in de brochure Faszination sprin-
gen. 
     Stuk   62,15   75,20   besparen!
  71 157 5301     Stuk   247,11   299,—    

b

EN1176

 De Europese norm
voor speelplaatsen
en speeltoestellen 

Nieuw!

 De Sport-Thieme advies-service  
  Persoonlijk en gratis  
  Sport-Thieme biedt u in samenwerking met Eurotramp een com-
plete service voor uw project: wij plannen met u de grootte, het 
aantal en de plaats van de trampoline:
•        Grootte, individuele elementen
•       Vorm, materiaal van de springdoek
•      Veiligheidsaspecten zoals bescherming tegen vandalisme voor 

speelplaatsen
Tezamen met u vinden wij voor elk project de perfecte oplossing.
Voor een vrijblijvende advies-afspraak, bel ons op  

  085-3015552  
  Of mail ons via:  

  info@sport-thieme.nl    
Meer informatie over persoonlijk advies vindt u op paginas 2-3. 

 Mijn tip! 

 “Trampolines bestaan al sinds de jaren 30 en sinds toen animeert het toestel in 
diverse vormen het springen en stuiteren en daarbij is het gewrichtsvriendelijk. 
Trampolinespringen is altijd een mix van plezier en veiligheid. De bodemtram-
poline van Sport-Thieme biedt een goed springgedrag op bodemniveau gepaard 
gaand met robuustheid. Probeer eens een halve draai toe te voegen aan uw lie-
velingssprong of - als speciale challenge - een springtouw mee te nemen op de 
trampoline.” 

 Nicolas Fischer
Trendsporter, Beoefenaar van extreme sporten en trainer 
voor diverse trendsporten.
Lid van Sport-Thieme competentie teams - meer over Nicolas 
op pagina 9. 
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 Kidstramp trampoline  
  Trampolines behoren tot de meest attractieve 
vrijetijdstoestellen en oefenen een hoge aan-
trekkingskracht uit op kinderen, jongeren en 
volwassenen.
Met de Kidstramp-trampolinen heeft de frima 
Eurotramp speciaal een serie volgens DIN1176 
voor het buitenbereik ontworpen. Deze 
grondtrampolines zijn geschikt voor openbare 
speelpleinen, scholen, kleuterscholen en parken.
De Kidstramp-trampoline bestaat uit een hoog-
stabiel, vuurverzinkte kaderconsstructie die het 
mogelijk maakt de trampoline het ganse jaar in de 
open lucht te laten staan. Bovendien zijn ze speci-
aal aan de behoeften van kinderen aangepast. 
De Kidstramp-trampoline is er in 4 uitvoeringen 
met telkens 2 springdoekvormen.
“Playground Mini” en “Playground”:
•          Ideaal voor onbewaakte, openbare speelpleinen
•         Net van zesvoudig draadversterkt gordelweefsel
•        Vandalismebestendig
•       Leverbare uitvoeringen: vierkant springdoek 

(157x157 cm), rond springdoek (Ø 148 cm)
“Kindergarten Mini” en “Kindergarten”:
•    Voor bewaakte speelpleinen
•   Net van pvc-gecoat gaasweefsel
•  Leverbare uitvoeringen: vierkant springdoek 

(107x107 cm), rond springdoek (Ø 97 cm) 

 Kidstramp 
„Kindergarten Mini“ 

 Kidstramp 
„Playground Mini“ 

 Kidstramp 
“Kindergarten” 

 Kidstramp 
“Playground” 

 Model 
Vorm springdoek 
Buitenafm. trampoline 
Afm. springdoek 
Materiaal springdoek 
Kleur springdoek 
Vandalismebestendig 
Artikelnummer 
Prijs 

 a Kidstramp “Kindergarten Mini” 

150x150x30 cm 

PVC-gecoat gaasweefsel 
Geel 
Neen 

 hoekig

107x107 cm

71 123 2107
1.676,86  2.029,— 

 rond

ø 97 cm

71 310 4301
1.809,09  2.189,— 

 c Kidstramp “Kindergarten”

200x200x30 cm

PVC-gecoat gaasweefsel
Geel
Neen

 hoekig

156x156 cm

71 306 8700
2.354,55  2.849,— 

 rond

ø 148 cm

 71 310 4327
2.478,51  2.999,— 

 b Kids Tramp “Playground Mini” 

150x150x30 cm 

draadversterkte gordelweefsel 
Zwart 
•

 hoekig

107x107 cm

71 226 6305
1.767,77  2.139,— 

 rond

ø 97 cm

71 310 4314
1.891,74  2.289,— 

 d Kidstramp “Playground”

200x200x30 cm

draadversterkt gordelweefsel
Zwart
•

 hoekig

156x156 cm

71 306 8801
2.519,83  3.049,— 

 rund

ø 148 cm

71 310 4330
2.643,80  3.199,— 

 Kidstramp grondtrampoline 

Extra coating 
Artikelnummer 
Prijs 

Neen •
71 311 0108 

304,96  369,— 

Neen •
71 311 0111

321,49  389,— 

 ✔    Geweldig springgedrag
 ✔   Uiterst robuust 

a b c d

 Eurotramp trampoline 

 Meer bodemtrampo-
lines vindt u onder:  
  sport-thieme.nl 

i Speciale coating  
  Een must voor speelplaatsen, zwem-
baden en openbare speelpleinen. 
De nieuwe hightech coating voor de 
draadversterkte, zwarte springdoeken 
van de Kidstramps en de Adventure 
Tramps zijn speciaal voor intensief ge-
bruikte trampolines ontwikkeld. De 
coating verhoogt de vandalismebesten-
digheid en vermindert de slijtage van het 
gordelweefsel. 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

 Veiligheidszone 

085–3015552    ·  info@sport-thieme.nl
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i Sport-Thieme® Adventure Tramp  
  •         Ook voor onbewaakte speelplaatsbereiken 
•        100% plezierfactor
•       Vandalismebestendig
•      Ondersteunt coördinatie en motorische ontwikke-

ling 
•     Eenvoudig transport en installatie 
•    100% Made in Germany 
•   Hoogste kwaliteits-en veiligheidsnormen 
•  Levering vrij huis 

 Trampoline  
  Trampolines behoren tot een van de meest aantrek-
kelijke vrijetijdstoestellen en oefenen een maximale 
aantrekkingskracht op kinderen uit. De Kidstramp 
“Playground” en “Kindergarten” bestaan uit een 
hoogstabiele, vuurverzinkte kaderconstructie met 
een prestatieniveau dat aan de behoeften van kinde-
ren is aangepast. 

a b Springdoek 

Exclusief bij
Sport-Thieme®

 Adventure-Tramp 
 Made by 

 Model
Buitenafmetingen trampoline
Afmetingen springdoek
Materiaal springdoek
Kleur springdoek
Artikelnummer
Prijs
Extra coating
Artikelnummer coating
Prijs coating 

 Onze tip! 

 Sport-Thieme® 
Adventure Tramp “Kindergarten”

  De trampoline is op het springdoek na, bouwidentiek aan 
de Sport-Thieme Adventure Tramp “Playground”. Ze is 
echter alleen goedgekeurd voor bewaakte speelberei-
ken. Het gele PVC-springdoek is niet bestand tegen van-
dalisme. TÜV-gecerti� ceerd volgens DIN EN 1176. 
     71 308 7204         Stuk   3.106,61   3.759,—    

b

Voltre�er!

Top beoordeling
sport-thieme.nl

 Marc schreef:
“Topproduct voor op de 
speelplaats; echt klasse, 
heel robuust en super 
springeigenschappen.” 

 Sport-Thieme® 
Adventure Tramp “Playground”

  Exclusief bij Sport-Thieme
De Adventure Tramp “Playground” met de buitenafmetin-
gen 200x300 cm is speciaal ontwikkeld voor het gebruik 
op openbare speelpleinen. De hoogwaardige springdoek 
van met draad versterkt weefsel is uiterst vandalismevei-
lig en dus best geschikt voor speelpleinen zonder toe-
zicht. Een perfecte bodemtrampoline voor gebruik ook in 
scholen of kleutertuinen, want trampolinespringen be-
vordert en ondersteunt de coördinatieve en motorische 
ontwikkeling van kinderen. In een handomdraai is alles 
gemonteerd en ingebouwd. Een gedetailleerde inbouwin-
structie met de afmetingen van de vereiste put wordt bij-
geleverd.
•    TÜV-gekeurd volgens DIN EN 1176 gecerti� ceerd
•    Ook geschikt voor speelvoorzieningen zonder toezicht
•    100 % pret
•    Vandalismebestendig

a
 Bekijk nu de video:  
  sport-thieme.nl 

Sport-Thieme catalogus
Sportartikelen en toebehoren, � tnesstoestellen, 
psychomotoriek, vrijetijdsspelen
71 184 8247 Gratis!

•    Ondersteunt de coördinatieve en motorische 
ontwikkeling

•    Eenvoudig transport en inbouw
•    100 % Made in Germany
•    Hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaards
•    Buitenafmetingen 200x300 cm
•    Veiligheidszone 500x600 cm
•    In de veiligheidszone is gras als ondergrond toegelaten 
    71 308 0708         Stuk   3.189,26   3.859,—    

TOP-SERVICE GRATIS CATALOGUS

De klok rond bestellen1
Snelle levering2
Minstens 3 jaar garantie3
100 dagen teruggaverecht4
Meer dan 13.000 artikelen5

Heeft u interesse in andere artikelen uit ons assortiment, 
bestel dan online onze actuele catalogus: 
sport-thieme.nl/service/katalog

 b  Sport-Thieme Adventure-tramp
“Kindergarten”

300x200 cm
235x134 cm

PVC-gecoat weefsel
Geel  

  71 308 7204
3.106,61  3.759,—  

  Neen
–
– 

 a  Sport-Thieme Adventure-tramp
“Playground”
300x200 cm
235x134 cm

Draadversterkt weefsel
Zwart  

  71 308 0708
3.189,26  3.859,—

Ja (meer informatie zie p.11)
c   71 311 0124
387,60  469,— 

 ✔  Ook voor openbare, niet 
bewaakte speelplaatsen
 ✔ Vandalismebestendig 

Onze condities kan u terugvinden in onze algemene verkoopsvoorwaarden, sport-thieme.nl/service/agb 
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