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Expert-Tip

Oefenhordes voor training zonder angst

 4 Zelfstandig weer opstaat
 4 Beide kanten bruikbaar
 4 In hoogte verstelbaar

GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

 4 Hoogte verstelbaar 
van 68,6-106,7 cm

Wedstrijd-HordenTrainings-Horden

 4 Automatisch oprichten

instelbaar afneem-
bare voeten

Horden

Mini

Midi

Met de Sport-Thieme horde “Steh-auf“  wordt horden 
lopen eenvoudig. Dankzij de gewatteerde aluminium 
beugel die zelfstandig terugklapt na het omvallen 
kan men deze probleemloos aanraken. Ideaal voor 
kinderen en junioren die willen leren horden lopen.

Kai Kazmirek
Tienkamper en een lid van de Olympische ploeg.

Sport-Thieme Horde  
“Steh-auf“

Ideale school- en trainingshorde voor 
in- en outdoor.  De gepolsterde alumini-
um beugel kantelt automatisch terug. 
De horde kan langs beide kanten worden 
gebruikt. Stapelbaar en makkelijk te mon-
teren - de voeten kunnen voor transport 

Polanik Trainings-Horde
Ideaal voor scholen en clubs. 5- tot 7-vou-
dig verstelbare hoogten, veerdrukmecha-
nisme voor hoogteverstelling, demonteer-
bare constructie uit staal en aluminium. 
Met geïntegreerde tegengewichten voor 
het kiepmoment.
68,6–106,7 cm 
99 272 6700 Stuk 110,74 134,— 
vanaf 10 per Stuk 102,48 124,—
65,0–106,7 cm 
99 272 6713 Stuk 119,01 144,— 
vanaf 10 per Stuk 110,74 134,—
60,0–91,4 cm 
99 272 6726 Stuk 114,05 138,— 
vanaf 10 per Stuk 105,79 128,—

en opberging gedemonteerd worden. In-
stelbare hoogte van 64-106,7 cm. 
5 jaar garantie! 
99 123 4914   Stuk 172,73 209,— 
vanaf 10 per Stuk 152,89 185,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 1577-PS17-
312.1-Z
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Sport-Thieme Oefenhorde 
“Return”

Deze innovatieve horde richt zich na het 
omvallen zelfstandig weer op. Een per-
fect trainingstool met vele opties. Stevi-
ge, lichtgewicht aluminium constructie 
met inklapbare poten. Hoogte verstel-
baar per 5 cm.
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Sport-Thieme Trainings-Horde
Robuuste trainingshorde voor scholen en 
clubs. Via het drukveermechanisme kan 
de staander eenvoudig en snel in de 
hoogte 7-voudig versteld worden. Verstel-
baar van 65,0-106,7 cm. Frame van staal 
en aluminium. 
99 272 6739   Stuk 103,31 125,— 
vanaf 10 per Stuk 95,04 115,— 
vanaf 30 per Stuk 85,95 104,—
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Contragewicht 
voor geschikte 
hoogte

 4 In hoogte instelbaar 
van 65.0-106.7 cm

Polanik Wedstrijd-Horde
5 of 6-voudig verstelbare hoogten, voeten 
verwijderbaar, veerdrukmechanisme voor 
de hoogteverstelling, verstelbare, inliggen-
de tegengewichten. Uit verzinkt staal, 
steun uit aluminium poedergecoat, 
rood-wit.
In hoogte verstelbaar van 68,6 tot 106;7 
cm. World-Athletics gecertificeerd. 
68,6–106,7 cm 
99 272 6612 Stuk 172,73 209,— 
vanaf 10 per Stuk 164,46 199,—
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Sport-Thieme 
Wedstrijd-Horde

Inzetbaar bij internationale wedstrijden 
en bij trainingen. Binnenliggend tegenge-
wicht voor het nodige kiepmoment. In 
hoogte verstelbaar van 68,6-106,7 cm 
dankzij een drukveermechanisme. Ver-
zinkt staal, steunen aluminium geanodi-
seerd, blauw-wit. World Atlhetics gecerti-
ficeerd. 
99 272 6638   Stuk 161,16 195,— 
vanaf 10 per Stuk 147,93 179,— 
vanaf 25 per Stuk 143,80 174,—

3 

Beschikbare versies:
Mini: In hoogte verstelbaar 40-60 cm
Midi: In hoogte verstelbaar 55-84 cm
Maxi: In hoogte verstelbaar 66-106 cm 
99 124 3114  Mini Stuk 67,73 81,95 
vanaf 10 per Stuk 63,60 76,95
99 124 3101  Midi Stuk 71,86 86,95 
vanaf 10 per Stuk 67,73 81,95
99 124 3127  Maxi Stuk 76,82 92,95 
vanaf 10 per Stuk 68,55 82,95

Maxi

Maatwerk: We plaatsen uw logo op de dwarsbalk van de hinder-
nis. Bel ons - we adviseren u graag:  085-3015552
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