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Turn- en schommeltoestellen

Speeltip

Knoop of hang kleurige chiffondoeken in 
het net. Wie kan als eerste het groene 
doek bemachtigen? Wie is zo behendig 
en kan in het net de doek losknopen? 
Zorg voor een zachte bodem ter bescher-
ming tegen letsel door vallen.

Enkel het net

In set incl. ophangstaaf 
en aanhangogen voor 
2 paar turnringen

Sport-Thieme Klimnet
Laat de turners om ter snelst in het net 
klimmen, met het net slingeren, in het net 
springen, om het net heen klimmen enz. 
Leg voor de veiligheid eenvoudig zachte 
bodemmatten. Touw-ø 2 cm, Maaswijdte 
25 cm. Belastbaar tot 400 kg. Zonder op-
hanging.
2x2 m 
Polypropyleen, oranje 
99 127 2677 Stuk 466,12 564,—
3x2,5 m 
Polypropyleen, oranje 
99 127 2664 Stuk 593,39 718,—
Zachte spinvezels, naturel kleuren 
99 127 2635 Stuk 652,07 789,—

Meteen meebestellen:

2 

Sport-Thieme Telescopische 
Haakstang
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Om ringen naar beneden te trekken, van 
aluminium, uittrekbaar tot 450 cm. 
99 166 8618   Stuk 86,78 105,—

SetsKlimnet 
voor turnringen

Set bestaat uit:
•  1 Sport-Thieme klimnet 3x2,5 m 2|
•  1 bar van gelamineerd sparhout met 

4 ophangogen voor turnringen
Polypropyleen, oranje 
 152,07 184,— besparen! 
99 127 2606 Stuk 761,98 922,—
Spinvezel, natuur  
 159,50 193,— besparen! 
99 127 2648 Stuk 813,22 984,—
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Sport-Thieme Krukken-
trappen

Met de 11 bontgekleurde krukken als hin-
dernis- en balanceerparcours valt heel 
wat te beleven. Ze zijn veelvoudig combi-

5 

Sport-Thieme Vliegschommel
Schommelen, pendelen, draaien en vrij 
zweven! De vliegschommel zorgt gewoon 
voor plezier. Door wederzijdse afstoting of 
met de handen op de grond kan de 
schommel in gang worden gezet. Ook  ge-
schikt voor spellen zoals het opnemen 
van pittenzakjes tijdens het schommelen, 
in een doel werpen, enz. zijn mogelijk. In 
de therapie kunnen zelfs ernstig gehandi-
capte kinderen en kinderen met bewe-
gingsproblemen belangrijke ervaringen 
opdoen. Versterkt de tonus. Past zich aan 
iedere lichaamshouding aan zoals liggend 
op de buik, op de rug of hurkend. De 
vliegschommel wordt aan elke zijde af-
zonderlijk aan turnringen opgehangen of 

 4 Ergonomische vorm
 4 Gevoerd canvas
 4 Tot 100 kg of 200 kg belastbaar
 4 Schommelen, pendelen, draaien alles vrij zwevend

met een éénpuntsophanging gebruikt. 
Ook angstige kinderen winnen vlug ver-
trouwen. Individueel instelbaar. Bekle-
ding: gevoerd zeildoek (100 % katoen). 
Voor kinderen - (LxB): 98x75 cm, belast-
baar tot 100 kg, TÜV getest. Voor volwas-
senen - (LxB): 153x79,5 cm. Belastbaar tot 
200 kg.
Voor kinderen 
99 127 1922 Stuk 152,89 185,—
Voor volwassenen 
99 127 1935 Stuk 214,05 259,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 1578-PS17-
312.2-Z

Voor volwassenen

Voor kinderen

GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
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152,89
vanaf

neerbaar, zodat u ook bochten kunt op-
bouwen of afzonderlijke krukken voor 
groepsspelen kunt gebruiken. Robuust 
multiplex hout, mooi van vorm, met gerib-
beld bovenvlak en antislip rubberen be-
kleding aan de poten. Om op te bergen 
schuift u de krukken eenvoudig in elkaar 
(55x55x70 cm). Belastbaar tot 100 kg. 
99 203 1604   Set 974,38 1.179,—

 4 11 bontgekleurde 
krukken

 4 Plaatsbesparende 
opberging

sport-thieme.nl
Jongleerdoeken

Accessoires

Tot 193,– besparen!

in Set vanaf 761,98


