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Set Sets

Sport-Thieme Schommelplank 
“Indoor”

De kinderen kunnen staand of zittend schom-
melen. Snelle montage door het eenvoudig 

inhangen in de ringen. Klittenbanden zor-
gen voor een veilig houvast. Plankafme-
tingen (LxBxH): ca. 60x22x2 cm, zitvlak 
(LxB): ca. 46,5x22cm. Belastbaar tot ca. 
120 kg. Met of zonder kurklaag. De vast 
aan de plank verkleefde kurklaag bezit 

een voorgevormde zit. Levering zonder tou-
wen en ringen. 
Standaard 
99 186 4364 Stuk 55,33 66,95
Met kurken zitplank 
99 144 6904 Stuk 75,99 91,95

5-touwen Trapeze 
in gebruik

Plafond-
bevestigingen

Stan-
daard

 4 Ringen van kunststof

Kurk

Sport-Thieme Touw-Trapeze
Voor een afwisselingsrijke invulling van 
de turnles. Om eenvoudig en veilig te ver-
binden met beschikbare klimtouw-instal-
laties. Bovendien biedt het in combinatie 
met klimnetten of andere speeltoestellen 
een aanzienlijk veelvoud van gebruiks-
mogelijkheden! In een handomdraai 
maakt u daarvan:
•  1 schommel
•  1 enkele trapeze
•  1 zwaaiende touwladder of
•  1 meervoudige trapeze met verschillen-

de niveaus

Zonder 
schommel-

plank

Met 
schom-

melplank

Turnringen

Klemapparaat voor 
bevestiging aan het 

touw

Turnring Met touwen
Aan de turnringen kunnen kinderen zo 
echt ravotten. Kinderhanden kunnen de 
smalle ringen van kunststof goed grijpen. 
Ook bij een wild heen en weer slingeren 
bieden ze een veilig houvast. Eenvoudige 
en veilige hoogteverstelling van ca. 100 
tot 200 cm via de verstelacht met handbe-
scherming. TÜV-gekeurd en toegelaten 
ook voor openbare instellingen. 
24-draads touw met kern. Touwlengte met 
ringen ca. 200 cm lang. Ring ca. 24 mm 
dik, ø 170 mm (buitenmaat). Maximaal be-
lastbaar tot 130 kg. Geschikt voor gebruik 
indoor en outdoor. 
99 118 9201   Set 98,35 119,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.
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Sport-Thieme Turn- en 
schommelringuitrusting 
voor gymnastiekzalen

Compleet met ringen van gelaagd hout 
1| en ketting, 6 cm dikke henneptou-
wen met verzwaringsgewichten. 2 tou-
wen van 9,5 à 10 m lang. Tot 160 kg be-
lastbaar. Andere lengten op aanvraag. 
99 118 9605   Set 262,81 318,—
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vanaf 55,33
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Indoor-Turnring

Turnringen voor kinderhanden in een 
set met geschikte spangordels om te 
bevestigen aan bv. een rekstrang of 
bar. Set bevat 2 Sport-Thieme Turnrin-
gen “Kids” 2| en 2 Sport-Thieme Op-
hanggordels (lengte 500 cm, breedte 
2,5 cm, 100% polypropyleen, 
blauw). 
99 290 2409   Set 75,99 91,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jon-
ger dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor strangu-
leren. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Sport-Thieme Turnring
Van gelaagd hout in wedstrijduitvoering 
voor indoor ø  ca. 28 mm, buiten-ø  
236 mm, binnen-ø 180 mm. Maximale 
belastbaarheid ca. 700 kg (trekkracht).  
10 jaar garantie! 
99 118 9706   Paar 59,46 71,95

1 
Nieuw!  Sport-Thieme 
Indoor-Turnring “Kids”

Speciaal voor kinderturnen . Turnringen 
voor kleinere handen. Materiaal: beuken 
multiplex. ø ca. 25 mm, ø buiten: 
160 mm, ø binnen: 110 mm. Maximaal be-
lastbaar ca. 150 kg. 10 jaar garantie! 
99 290 2601   Paar 55,33 66,95

2 

De clou: dankzij de eenvoudige en snelle 
montage aan de hand van touw-klemmen 
is dit systeem een echt alternatief voor 
de op te stellen grote toestellen. Het 
klem-apparaat kan aan alle touwen tus-
sen 30 en 35 mm ø veilig ingezet worden. 
Geen onhandige knopen of vastknopen 
meer. 
Elke trapezestang van hout (110 cm lang, 
ø 35 mm) wordt met 2 klem-apparaten ge-
leverd. Belastbaar tot 80 kg. Levering zon-
der klimtouw. 
99 119 8300   Stuk 139,67 169,— 
vanaf 5 per Stuk 127,27 154,—

 4 Genummerde lussen voor 
snelle lengteaanpassing

Belastbaar tot ca. 100 kg, zonder plug-
gen en schroeven.
Zonder schommelplank
 18,84 22,80 besparen! 
99 186 4377 Set 135,54 164,—
Met schommelplank
 32,02 38,75 besparen! 
99 269 0302 Set 177,69 215,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jon-
ger dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor strangule-
ren. Gebruiken onder direct toezicht van een vol-
wassene.

Sport-Thieme Schommelrin-
genset voor indoor

Set bestaat uit:
•  1 paar schommeltouwen 3,50 m lang, 

verstelbaar tot op de halve lengte
•  1 paar metalen plafondhouders
•  1 paar turnringen van gelaagd hout 

voor indoor 1|
Optioneel met schommelplank Stan-
daard 3|

10 jaar
garantie

Nieuw!  Sport-Thieme 
Indoor-Turnring

Voor fitness en gymnastiek: complete set 
bestaande uit 2 slipvaste houten ringen, 
2 nylon gordels, 4 karabijnhaken met vei-
ligheidsslot voor snelle ophanging en aan-
passing van de gewenste gordellengte.  
Maximale instelbare lengte: ca. 1,90 m, 
kortste lengte ca. 1,30 m. Met ankersys-
teem voor eenvoudige lengteverstelling. 
Ringen: dikte: ca. 28 mm, ø binnenkant: 
ca. 16,5 cm, ø buitenkant: ca. 23,5 cm. 
Gordelband (LxB): ca. 200x3,7 cm. Be-
lastbaarheid tot 200 kg. Ca. 1,5 kg. 
99 285 2300-1   Set 102,48 124,—
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