
329

Ballen
Team

sport
Atletiek

O
bjectuitrusting

Zw
em

m
en

Fitness
Turnen

Fysiotherapie
Recreatiespelen

Service
Psychom

otoriek

Advies en bestelling: 085-3015552 info@sport-thieme.nl sport-thieme.nl/  Turnen

Set

Levering incl. veilig-
heidsgordel met klit-
tenbandsluiting – 
maakt bevestiging van 
turnbanken mogelijk

Sport-Thieme Trapeze-
stange “Profi”

Trapeze-turnen - dat is risico, avon-
tuur, ongekende vlieg- en zweeferva-
ring en volledig nieuwe bewegingen en 
situaties. Het bewegingsrepertoire van 
de trapeze omvat belangrijke basis-
activiteiten zoals:
zwaaien, schommelen, steunen, ba-
lanceren, springen, hangen en funda-
mentele bewegingservaringen.
Trapeze-stang van hout:
•    Van essenhout, ø 35 mm, 

ca. 75 cm breed
•    Geschikt voor indoor
•    Belastbaar tot ca. 80 kg

Sport-Thieme Trapezestange
Schommel en zwaai met onze 
trapezestang van hout of edelstaal 
zoals de profs door de lucht.
Trapezestang van hout:
•    Van essenhout, ø 35 mm, ca. 77 cm 

breed
•    Met beugels voor een veilig hangen in de 

schommelringen
•    Beugels met siliconen slangbekleding, 

zodat de ringen niet worden beschadigd
•    In de zijdelingse ogen kunnen nog ande-

re trapezestangen worden gehangen
•    Voor indoor
•    Belastbaar tot ca. 80 kg

Sport-Thieme Trapezestan-
gen-set

De set bestaat uit:
•    2 trapezestangen met houten dwars-

stang 2|
•    2 paar verbindingstouwen 
Set 34,71 42,— besparen! 
99 119 1107 Set 185,95 225,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.

 4 Eenvoudige montage aan 
alle ringinstallaties

 4 Levering incl. touwen

Sport-Thieme Tripez 
“Premium”

Gepatenteerd design/wettelijk beschermd 
model (uitvoering houten stangen). Dit is 
de intelligente verdere ontwikkeling van 
onze trapezestang. De Tripez is een veel-
zijdig toestel voor de avontuursport. Met 
één enkele Tripez beschikt u tegelijk over 
een meervoudig trapeze voor een groot 
aantal oefeningen alleen of met partner. 
Zittend, staand of hangend, het toestel is 
ideaal om in alle richtingen te zwaaien en 
te schommelen. Geschikt voor binnen 
(stangen uit hout) en buiten (stangen uit 
edelstaal). De 3 stangen worden met be-
hulp van een stabiel metalen frame in een 
hoek van 90 graden verbonden. Be-
lastbaar tot ca. 200 kg.

Verbindingsogen

 4 Eenvoudige montage aan turnringen
 4 Met siliconen bekleding, zodat de ringen niet worden 
beschadigd

 4 Veelzijdig toestel voor 
de avonturensport

Indoor: hout

Outdoor: roestvrij staal

Indoor: hout

Outdoor: edelstaal

Trapezestangen

Indoor: hout

Levering incl.
•    2 Isilink-touwen, 1,25 m
•    4 veiligheidskarabijnhaken
•    2 bankbeveiligingen voor de bevestiging 

van turnbanken conform DIN.
 5 jaar garantie!
Tripezstangen van hout 
99 120 0616 Stuk 176,86 214,—
Tripezstangen van roestvrij staal 
99 120 0645 Stuk 197,52 239,—
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5 jaar
garantie

Trapeze-stang van edelstaal:
•    Van V2A rvs, ø 35 mm, ca. 75 cm breed
•    Geschikt voor indoor en outdoor
•    Belastbaar tot ca. 150 kg
Beide uitvoeringen met touwen van weerbe-
stendig polytouw, ca. 300 cm lang. Met be-
hulp van de bevestigingsacht kan de touw-
lengte aanpassen aan de plaatselijke om-
standigheden. Touwlengte traploos tot 
ca. 180 cm verstelbaar. De Sport-Thieme 
tip: omwikkel de stang en het touw met 
tape, voor vele oefenvormen heeft u dan 
meer grip. 10 jaar garantie! 
Trapezestang van hout 
99 119 1208 Stuk 169,42 205,—
Trapezestang van edelstaal 
99 119 1211 Stuk 156,20 189,—

Trapezestang van edelstaal
•    Van V2A rvs, ø 35 mm, ca. 

75 cm breed
•    Met inhangkarabijnhaken
•    De ogen laten een verbinding met an-

dere trapezestangen toe
•    Weerbestendig, voor indoor en out-

door
•    Belastbaar tot ca. 150 kg
Levering zonder turnringen en touw. 
10 jaar garantie!
Trapezestang van hout 
99 119 0902 Stuk 97,52 118,—
Trapezestang van edelstaal 
99 119 0928 Stuk 156,20 189,—

10 jaar
garantie

vanaf 97,52

Sport-Thieme Hildesheimer 
Zwaaistang

U kunt de gebruiksmogelijkheden van de 
ringen uitbreiden. Zwaaistang die in de 
schommelringen wordt gehangen. Meer-
dere personen kunnen gelijktijdig schom-

melen en zwaaien. Van breukvast hout, 
3,5 m lang, ovaal profiel ca. 51x41 mm. 
Met 4 ophangogen voor eenvoudige en 
veilige montage. Levering zonder ringen 
en touwen 5 jaar garantie! 
99 121 1405   Set 304,96 369,—
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 4 Eenvoudige installatie op alle 
ringsystemen

 4 Met veiligheidsbeugel voor een-
voudige en veilige bevestiging

 4 Verbinding met andere trapeze-
stangen mogelijk

5 jaar
garantie

Exclusief bij 
Sport-Thieme

Outdoor: 
roestvrij 

staal


