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Turn- en schommeltoestellen

Indoor touwen Outdoor-touwen

per lm.

SwingTop 
Schommelzitje

De professionele wijze om te 
schommelen. Met de SwingTop 
in combinatie met touwen zijn 
talrijke sport- en speelmogelijkheden om 
te schommelen, zwaaien en draaien mo-
gelijk. Stabiel kunststof zitje, ø 22 cm. ca. 
7 cm hoog, ca. 400 g. Belastbaar 
tot 90 kg. Geschikt voor alle genormde 
schooltouwen (ø 30 mm). Levering zonder 
klimtouw. 
99 118 9315   Stuk 33,84 40,95 
vanaf 5 per Stuk 30,54 36,95
Getest door TÜV Rheinland, Certificaatnr.: R60121401

Sport-Thieme Klimtouw 
van hardvezel voor outdoor

Soepele klimtouwen, ø 30 mm, bovenaan 
ophangoog, onderaan kunststof touwaf-
werking. Alleen geschikt voor outdoor. Ook 
in elke gewenste lengte leverbaar. We ma-
ken het klimtouw dan individueel naar uw 
wensen. 
99 118 9807  3 m lang Stuk 42,11 50,95 
99 118 9810  4,25 m lang Stuk 46,24 55,95

Eindbevestiging voor 
Sport-Thieme 
Hardvezel-klimtouw

Bestaande uit ophangoog aan de bo-
venkant en zwarte krimpbuis aan de 
onderkant. Niet afzonderlijk bruik-
baar. Alleen te bestellen in combina-
tie met het Sport-Thieme hardvezel 
klimtouw 5|. 
99 270 3813   Stuk 25,58 30,95

Besteltip

Sport-Thieme Touwladder 
van polytouw

Met 7 sporten met elk 6 gaten, polytouw ø 
16 mm, 2,1 m lang, met ophanging, bo-
ven en onder. Belastbaar tot 200 kg. 
99 186 4335   Stuk 71,86 86,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.

Sport-Thieme Touwladder 
van sisal

Met massieve sporten van beukenhout, 
treebreedte ca. 28,5 cm. Sisaltouw 10 
mm, met ophangring. Elke draad van het 
touw heeft binnenin een veiligheidsinleg 
van polyamide. Bij vaak verdraaien van de 
touwladder beschermt dit tegen breken 
van het touw aan de ophanging. Belast-
baar tot ca. 100 kg.
Met 6 sporten, 2 m lang 
99 186 4322 Stuk 42,11 50,95
Met 8 sporten, 2,70 m lang 
99 186 4319 Stuk 44,59 53,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.

Sport-Thieme Gym klimtouw 
Klassiek

Voor gebruik aan klimtouwinstallaties. 
Van hennep, ø 33 mm, boven met op-
hangring, onder kunststof sluiting. Denk 
eraan dat het touw pas 40 cm boven de 
grond moet beginnen. Bestel dus iets kor-
ter. Naar wens ook op maat leverbaar.
99 118 9979  3,0 m Stuk 75,99 91,95 
99 118 9908  3,5 m Stuk 80,95 97,95 
99 118 9911  4,0 m Stuk 85,95 104,— 
99 118 9924  4,5 m Stuk 90,08 109,— 
99 118 9937  5,0 m Stuk 94,21 114,— 
99 118 9940  5,5 m Stuk 98,35 119,— 
99 118 9953  6,0 m Stuk 102,48 124,— 
99 118 9966  6,5 m Stuk 106,61 129,—

Sport-Thieme Klimtouw 
van harde vezels per lm.

Klimtouw voor buitengebruik, 
ø 30 mm. Meteen bijbestellen: 
Eindbevestiging 6|. 
99 270 3800   per m 10,33 12,50

22 cm

Sport-Thieme 
Schijfschommel

Stevige houten schijf ø 30 cm, met 
16 mm polytouw, touwlengte 3 m, 
boven ophangoog, met bevesti-
gingsacht traploos in de hoogte 
verstelbaar. Belastbaar tot 120 kg. 
99 186 4348   Stuk 42,11 50,95 
vanaf 5 per Stuk 36,32 43,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.

SwingTop Zit- en 
stootbescherming

De veilige kunst van het schommelen. Op-
timaal voor de SwingTop Schommelzit. 
Voor elke ouderdom en gewichtsklasse.  
Uit robuust, geschuimd PUR-kunststof. 
Levering zonder SwingTop schommelzit en 
klimtouw. 
99 118 9328   Stuk 19,79 23,95
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SetSwingTop Schommel-
zitje met zitje en 
stootbescherming

Set samenstelling: 1 Swingtop schom-
melzitje 7| met zit- en stootbescher-
ming 8|. 
Set 4,09 4,95 besparen! 
99 118 9331 Set 49,55 59,95 
vanaf 5 per Set 47,07 56,95
Getest door TÜV Rheinland, Certificaatnr.: 
R60121401
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Tip voor de monteurs
Lastophanging voor de ophanging van 
touwladders, schommels, klimtouwen 
enz. Volgens DIN 1055, deel 3, dienen 
per ophanging een verticale last van 
2000 N en een horizontale last van 900 
N in acht te worden genomen (zonder 
extra waarde van het zwaaien).

25 cm

 4 Incl. 
kabel

Tip: 3| en 6| 
minstens 
40 cm af-
stand van 
de grond

Top beoordeling
sport-thieme.nl

30,54
vanaf

42,11
vanaf

25 cm
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1 | 2 | 3 | 4 |

5| en 6| aub alleen tesamen 
bestellen.


