
106 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Sets

i Unihockey/Floorball

De vele voordelen
•         Unihockey / Floorball Traint bewegingen voor vele andere 

sporten (bv. handbal, tennis, volleybal enz.)
•        Ondersteunt de ontwikkeling van teamspirit
•       Heeft niet veel ruimte of markeringen nodig
• Bevordert kracht, uithoudingsvermogen en snelheid
•     Gemakkelijk begrijpbare, eenvoudige regels zorgen vanaf het begin 

voor plezier
•    Biedt een veelvoud aan spelvarianten en bevordert de creativiteit
•   Geschikt voor alle leeftijdsgroepen

Linkshan-
dig schot

Rechtshan-
dig schot

De juiste grip:

(Uitzonderlijk kan er in 
sommige gevallen een 
afwijking zijn)

De juiste sticklengte
Sta rechtop en hou de stick voor of naast uw lichaam. De idea-
le unihockeystick moet inclusief het blad van de grond tot 5 
cm boven de navel reiken. De tabel helpt u eveneens bij de 
stick keuze.

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Rudi schreef:
“Zeer robuuste set 
voor kinderen.”

Lichaamslengte:
120–140 cm
141–150 cm
151–160 cm
161–175 cm
176–185 cm

> 185 cm

Sticklengte:
70 cm
80 cm

85–87 cm
90–92 cm
95–97 cm

99–104 cm

Sport-Thieme Floorball-Stick 
“Winner”

De ideale stick voor intensief gebruik met 
snelle, exacte combinaties. Stabiele steel 
van polycarbonaat, voet van polyethy-
leen. Steellengte 85 cm, sticklengte 95 
cm, ø ca. 2,8 cm. 
99 173 1200  Voet zwart Stuk 13,18 15,95 
99 173 1213  Voet rood Stuk 13,18 15,95
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Floorball stick “Winnaar” De hoogwaardige floorball-stick voor schoolsport

Sport-Thieme Floorball-
Combiset “Winner”

De complete set voor kinderen en 
jeugd met een lichaamsleng-
te van 151-160 cm.
Set bestaat uit:
•  Telkens 6 sticks “Unihockey-sticks 

Winner” met zwarte en rode voet 1|
•  6 Floorball-ballen pagina 109, 6|
•  1 Floorball-sticktas pagina 109, 3|
•  2 Floorball-doelen 90x60 cm pagina 

109, 11| 
Set 38,80 46,95 besparen!   
99 173 1907   Set 338,02 409,—

Sport-Thieme Floorball-Set 
“Winner”

Set bestaat uit:
•    Telkens 6 Unihockey-sticks “Winner” 

met zwarte en rode voet 1|
•    6 Floorball-ballen pag. 109, 6|
•    Optioneel met tas pag. 109, 3|
Geschikt voor rechts- en linksschot.
18-delige set    
Standaard 39,17 47,40 besparen! 
99 173 1109 18-delige set 136,36 165,—
Met tas 48,22 58,35 besparen! 
99 173 1125 19-delige set 161,16 195,—

 4 Steellengte 85 cm
 4 Voor kinderen en jongeren 
tot 160 cm lichaamsgrootte
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Tot 58,35 besparen!

vanaf 136,36

Set 3| incl. 2 Unihockey-doelen

Set 2 | optioneel 
met floorball-tas

in set

Fabian Walkemeyer, Floorballspeler en bij Productma-
nagement „Fitness“, sinds 2008 bij Sport-Thieme

“Het maakt niet uit groot of klein  - 
iedereen kan floorball spelen!”


