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Versprong en hink-stap-sprong

Set

 4 Als opvulling van de loopbaan
 4 Weerbestendig

RubberHout

Kunststof

 4 Meervoudig verlijmd

 4 Weerbestendig

Sport-Thieme Afsprongbalk 
“Holz Training”

Trainings- en schoolbalk. Wit gelakt, meervoudig ver-
lijmd 122x20 cm, 10 cm dik. 
99 123 5409   Stuk 102,48 124,—

Sport-Thieme Afsprongbalk “Holz”
Voor verspringen, hout, 122x34 cm, 10 cm dik, met in-
legplank. 
99 123 5412   Stuk 144,63 175,—

Blindbalk “Multi Jump”
Blindbalk van massief rubber. Vormstabiel in de vries-
kou, geen opzwellen, afvezelen of afsplinteren. Van mas-
sief rubber, rood, 122x34x10 cm, 38 kg. 
99 270 0306   Stuk 254,55 308,—

Afzetbalk “Multi Jump” van 
massieve rubber

Weerbestendige afzetbalk van massief rubber.  DLV ge-
keurd en -erkend. IAAF certificaat E-09-0584. 122x34x10 
cm, 38 kg. 
99 123 5555   Stuk 254,55 308,—

Sport-Thieme Afsprongbalken-Set
Set bestanddelen:
•  1 afsprongbalk 7|
•  1 Aluminium bodemframe 
•  1 reserve-afzetvlak 
99 124 9109   Set 276,03 334,—

Sport-Thieme Afsprongbalk GFK
Voor verspringen. Kunststof wit, weerbestendig, afzet-
vlak van duurzaam, gelaagd hout, verwisselbaar, 122x34 
cm, 10 cm dik, met inlegplank 
99 123 6806   Stuk 172,73 209,—

Sport-Thieme Springbak-Afdekking
Hiermee beschermt u de springbak tegen verontreiniging 
en stuifzand. Waterdoorlatend polyester gaasweefsel, 
100 % polyester, ca. 400 g/m², rondom 5 cm holle zoom 
en uitsparingen aan de hoeken voor opname van staalka-
bels of kettingen. Als alternatief kunnen voor het verzwa-
ren ook zandzakken worden gebruikt. 
99 111 9738   m² 10,70 12,95

Nieuw!  Sport-Thieme Verspring- 
en coördinatiemat

Veelzijdig indoor trainingsmateriaal van antislip-PVC. 
Top voor coördinatietraining met 9 velden en markeer-
punten voor werpspelen. Bodem met markeringen voor 
het meten van de sprongafstand in vakken van 5 cm en 
voetvormige sprongmarkering. Licht en ruimtebesparend 
omdat het kan worden opgerold. Afmetingen (LxBxH): 
350x100x0.4 cm, ca. 1,4 kg. 
99 286 8400-1   Stuk 85,95 104,—

 4 Beschermt tegen verontreiniging en stuifzand
 4 Waterdoorlatend mazenweefsel

Nieuw!  Sport-Thieme Springkracht-
trainer “Jump”

Extra groot springoppervlak. Kan worden gebruikt met 
spikes. De hoogte kan flexibel worden aangepast met 
behulp van de tussenliggende delen. Berken multiplex 
en Regupol, L: 146 cm, B: 46 cm (zonder voeten), 75 cm 
(met voeten), H: bovenste deel 13,3 cm, onderste deel 
met voeten 14 cm, tussenliggende delen 10 cm of 20 cm. 
Beschikbaar in drie versies:
•    Klein: basis - bovenste gedeelte en onderste gedeelte; 

verstelbare hoogten: 13,3 / 27,3 cm
•    Medium: basis + 2x 10 cm elementen; verstelbare 

hoogten: 13.3 / 27.3 / 37.3 / 47.3 cm
•    Groot: basis + 1x 10 cm + 2x 20 cm elementen; verstel-

bare hoogten: 13.3 / 27.3 / 37.3 / 47.3 / 57.3 / 67.3 / 
77.3 cm

99 293 5603  Small Stuk 474,38 574,— 
99 293 5616  Medium Stuk 634,71 768,— 
99 293 5629  Large Stuk 753,72 912,—

Nieuw!  Sport-Thieme Afsprongbalk 
“World class”

Premium kunststof balken met aluminium kern . Kan 
worden gebruikt als een afsprongbalk of als een blinde 
balk en heeft een spaninrichting voor de ideale pasvorm.
Het kunststof combineert de voordelen van houten en 

Nieuw!  Sport-Thieme Afsprongbalk 
“Alu light”

Zeer licht afsprongbalk met afsprongvlak van hout en 
aluminium kern. Er zijn geen schroeven op het verwissel-
bare springoppervlak, 122x34x10 cm, ca. 11 kg 
99 294 3002   Stuk 313,22 379,—

rubberen afsprongbalken. Levering in 3 delen voor een 
betere hantering: opsprongvlak, ruimte voor inzetstro-
ken en inzetstroken. World-Athletics-gecertificeerd. Past 
in bestaande installatieframes met de afmetingen 
122x34x10 cm. 30 kg. 
99 293 4509   Stuk 508,26 615,—

per m²9 | 10,70

 4 Met verschillende designs

 4 Afsprong- en blindebalk in één

 4 Zeer licht

 4 Bruikbaar met spikes
 4 Perfect voor ver- en 
hink-stap-sprongtraining

Exclusief bij 
Sport-Thieme

Toebehoren voor springafdekkingen 
terug te vinden in de online shop:
sport-thieme.nl
Springafdekking

1 
2 

4 

3 
5 

7 

8 

9 

10 

11 

6 

10 |

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Hout/KunststofHout/Alu


