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SetSet Sport-Thieme 
Springkasten-Set “Vario”

De set bestaat uit:
•  2x 5-delige springkasten, 150x50x110 cm, optioneel 

met zwenkwielinrichting, pag. 325, 4|
•  4x inhangsporten 6|
•  1x klimladder 150x40 cm breed 5|
•  1x klimladder 150x120 cm breed 5|
10 jaar garantie!
Set Tot 317,17 383,78 besparen!   
Zonder zwenkwielinrichting  
99 122 3008 Set 1.949,59 2.359,—
Met zwenkwielinrichting  
99 122 3011 Set 2.246,28 2.718,—

Sport-Thieme 
Mini-Springkasten Set  “Vario”

De set bestaat uit:
•  2 mini-springkasten “Vario” 1|
•  Optioneel met zwenkwielinrichting 4|
•  2 inhangsporten 6|
•  1 klimladder, 150x40 cm breed 5|
10 jaar garantie!
Set    
Zonder zwenkwielinrichting 150,38 181,96 besparen! 
99 122 3907 Set 1.424,79 1.724,—
Met zwenkwielinrichting 128,02 154,90 besparen! 
99 122 3910 Set 1.609,92 1.948,—

Sport-Thieme Mini-Springkasten “Vario” 
3-delig

Voor onze kleintjes! Afwerking en gebruikte materialen 
zoals bij de “grote broers” op andere paginas 324-325. 
In de lange zijde zijn gaten aangebracht voor een 40 cm 
brede ladder en 2 inhangliggers. Op de korte zijden zijn 
uitsparingen gemaakt waar turnbanken ingehangen kun-
nen worden. LxBxH: 100x50/75x70 cm. 10 jaar garantie!
Zonder zwenkwielinrichting 
99 122 3806 Stuk 634,71 768,—
Met zwenkwielinrichting 
99 122 3822 Stuk 745,45 902,—

Echt
leder

De originele! Een universeel sporttoestel dat vele oefen-
mogelijkheden biedt. Deze variabele set kan deels de 
functies van rek of brug overnemen. Door de verandering 
van de hellingshoek van de klimladders kan het metho-
disch zinvol worden gebruikt. De Vario-springkastenset 
is uitstekend geschikt voor turnen met minder validen, 
voor kleutertuinen en basisscholen. Door de talrijke oe-
fenmogelijkheden is het een echte verrijking voor 
verenigingen en scholen. Maak ge-
bruik van de vele mogelijkheden 
die dit sporttoestel te bieden 
heeft.

Extra uitrusting

Springkasten-Sets “Vario”

Mini-Springkasten-Set „Vario“
•   5-delig
•  incl. 2 mini-springkasten

Springkasten-Set „Vario“
•   8-delig
•  incl. 2 springkasten

Sport-Thieme Verrijdbaar onderstel 
voor mini-springkasten “Vario”

Met 4 stuurbare zwenkwielen voor een eenvoudig, 
handig en veilig transport van de Vario mini-spring-
kast. Ook reeds voorhanden zijnde Vario mini-spring-
kasten kunnen hiermee achteraf worden uitgerust. 
10 jaar garantie! 
99 122 4001   Stuk 128,10 155,—

10 jaar
garantie

Voor sets 2| en 3| deels incl.!

Springkasten

Meteen meebestellen:
•    Lüne-Combinato pag.
•   Turnmatten vanaf pag.
•  Inhangsport pag.
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Sport-Thieme Klimladder “Vario”
Zijstukken van hoogwaardig naaldhout, sporten van es-
senhout, ø  ca. 35 cm. Met inhangbeugels, lengte ladder 
150 cm  + inhangstuk 6,4 cm. Beschikbaar in 2 uitvoerin-
gen.
•  43,8 cm breed: 5 sporten, sportafstand ca. 36,5 cm, af-

stand tussen de haakjes 37 cm
•  123,8 cm breed: 2x5 sporten, sportafstand ca. 56,5 cm, 

afstand tussen de haakjes 117 cm
10 jaar garantie!
150x43,8 cm 
99 122 3109 Stuk 152,89 185,—
150x123,8 cm 
99 122 3112 Stuk 210,74 255,—

Inhangsport

Mini-springkasten 
“Vario”

Klimladder

Meer aanbevelingen:

Springkasten “Original” 
in verschillende 
uitvoeringen op 
pagina
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Tot 181,96  besparen!

vanaf 1.424,79

317,17 besparen!

vanaf 1.949,59

Nieuw!  Sport-Thieme Inhangsport 
“Vario”

Breidt de trainingsmogelijkheden van de Sport-Thieme 
springkasten uit. Van massief essenhout, lengte ca. 134 
cm, gewicht ca. 1,1 kg. Profiel: 3,4x4 cm, met afgeronde 
hoeken. Belastbaar tot ca. 60 kg. 10 jaar garantie! 
99 290 8205   Stuk 29,71 35,95 
99 290 8218   Stuk 29,71 35,95
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