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Karina schreef:
“Montage en bediening 
zijn heel eenvoudig.”

Sport-Thieme Veilige Rij-inrichting
Deze rij-inrichting werd ontwikkeld, om meer veiligheid 
en meer bescherming te hebben tegen onvakkundig ge-
bruik bij transport van springkasten. Tot het eigen ge-
wicht van de complete springkast kan deze met de 
rij-constructie verplaatst en bewogen worden. Bij iets 
meer belasting zakt hij automatisch naar beneden; de 
springkast staat dan op zijn poten en is niet meer te 
verrijden. Na ontlasting komt hij weer omhoog en kan 
weer bewogen worden. Na het transport kan de spring-
kast via de bedieningshendel op de plaats van gebruik 
op de stabiele standvoeten neergezet worden. Alleen in 

neergezette toestand mag de springkast gebruikt wor-
den bij het turnen. Stabiele metalen constructie met 4 
licht lopende zwenkwielen. Met een neerzet automatis-
me en verstelbare veren. Materiaal vriendelijk voor de 
kasten. Montage achteraf mogelijk voor alle 
DIN-kasten. Met uitvoerige montagehandleiding. 
10 jaar garantie! 
99 121 7344   Stuk 169,42 205,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 0331-PS16-123.4-Z

Sport-Thieme Transportwagen 
voor 1- en 3-delige springkasten

De ideale wagen voor kleine kasten. Met deze trans-
portwagen kunt u eenvoudig en veilig maximaal 6 kleine 
springkasten transporteren en in de opbergruimte op-
slaan. Ruimtebesparend. Met 4 dubbele wielen. Zonder 
springkasten. Transportvlak (LxB): ca. 149x74 cm. 
10 Jaar garantie! 
99 131 1307   Stuk 271,07 328,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 1903-PS19_290_Z

Sport-Thieme Inhangsport
Voor het aanhangen van springkasten en combi-turn-
bouwkasten. Aan de sport zelf kunnen wielglijbanen, 
elementen uit het turnbouw kastensysteem en even-
wichtselementen opgehangen worden. De elementen 
mogen max. 61 cm breed zijn. Met metalen haken aan 
weerszijden. Afstand van de haken: 80 cm, breedte: 
2,5 cm. Uit berk-multiplex hout. Sporten uit es, ø 35 mm. 
Belastbaar tot ca. 100 kg. LxBxH: ca. 87x20,5x20,5 cm. 
3 kg. 
99 139 8104   Stuk 119,01 144,—

4 zwenk-
wielen

Inschuifbare be-
dieningshendel

Reservebuffers van 
rubber voor springkasten

4 rubberen buffers ø 60 mm, ca. 15 mm 
hoog, wit. 
99 155 8122   4-delige set 13,18 15,95
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 4 Voor veelzijdig en afwisselend 
turnen

 4 Hoogwaardig materiaal
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Sport-Thieme Wip voor turnbank en 
springkast

Met deze wip verruimt u de functies van uw turnbanken 
en springkasten met weinig moeite. De montage is snel: 
eenvoudigweg de turnbank met het zitoppervlak naar on-
der draaien en de wipzitjes aan elk einde van de bank er-
onder zetten/schuiven. Als alternatief kan er ook een 
springkastenbovendeel op de houten kuipen bevestigd 
worden. Hiervoor zijn de aparte openingen voorzien. Zij-
delingse delen van multiplex berk 21 mm, rondhout van 
es, 35 mm. LXB: 55x15 cm, ca. 3,5 kg (per paar). Belast-
baar tot 150 kg (incl. bank/kastenbovendeel). 
99 259 3005-1   Stuk 143,80 174,—
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Exclusief bij 
Sport-Thieme
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Zonder belasting: verrolbaar

GO
Met automatische zakking:

Zonder belasting: verrolbaar

Met belasting: niet verrolbaar

STOP

10 jaar
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Sport-Thieme 
Zwenkwielinrichting

Dit nuttige hulpmiddel mag bij geen enkele springkast 
van Sport-Thieme ontbreken. De 4 zwenkwielen maken 
het transport van uw springkast in de sportzaal makkelij-
ker en veiliger. Hiermee kunnen zelfs scholieren de kast 
moeiteloos verplaatsen. En ook reeds bestaande kasten 
kunnen er probleemloos mee worden uitgerust. Eenvou-
dige montage door uitgebreide, bijgeleverde montage-
handleiding. Maximale belasting 110 kg. 
10 jaar garantie! 
Voor 4-, 5- en 6-delige kasten 
99 121 7302 Stuk 143,80 174,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 0331-PS16-123.4-Z
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Sport-Thieme Transportwielen voor 
turnbanken

Uw turnbanken bewegen is kinderspel. Kunnen ook ach-
teraf worden gemonteerd, ook bij reeds voorhanden heb-
bende banken. Inclusief montage-instructies. 
99 121 8914   Paar 37,98 45,95
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 0330-PS16-123.6-Z

Sport-Thieme Rubberen beschermkapjes 
voor turnbanken

Passend voor alle turnbanken met een materiaaldikte 
van 30 mm, ca. 70x70 mm. 
99 121 9021   2-delige set 9,88 11,95
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Springkasten- en Turnbank-accessoires


