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Zonder valmatten 
99 197 3727 Stuk 2.229,75 2.698,—
Met valmatten 
99 197 3756 Set 2.823,14 3.416,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar.

Sport-Thieme TuWa 
Combi-Klap-Turnwand

Deze 5-delige combi klapturnwand laat 
niets te wensen over: het rekdeel met turn-
rol is naar voren uitklapbaar om optimaal 
te kunnen turnen. Het klimnetdeel en 
klimrek zijn uittrekbaar en kunnen in 3 
verschillende schuine standen of geheel 
horizontaal, bijv. op een springkast of 
springbok, gelegd worden. Met 40 cm 
muurafstand is het voor kinderen zowel 
aan de voorkant als aan de achterkant toe-
gankelijk. Bestaat uit: halve ladder, klim-
net, wandrek, klimpaal met ladder, 
rekstang met turnrol. LxBxH: ca. 
508x40x230 cm. Belastbaar tot 90 kg. 
10 jaar garantie!

Turnwand- afzonderlijke elementen & Accessoires

Afb.: wand-
balk links

TuWa – Het Turnwand-Concept

De verschillende Turnwand-elementen 
bieden de kinderen een grote verschei-
denheid aan bewegingservaringen. In 
een kleine ruimte kan men al een een 
gymnastiek- en klimlandschap creëren. 
Roterende en vouwelementen bieden 
verschillende turnmogelijkheden. 
Naast verschillende individuele ele-
menten biedt het Sport-Thieme 
TuWa-concept ook verschillende turn-
wanden. Afmetingen van de individue-
le elementen, elk  LxBxH 230x100 cm.

TuWa individueel element
Klimrek U3
Klimnet
Klimrek met grote openingen
Klimschoorsteen
Klimmuur met grepen
Klimmuur zonder grepen
Klimstangen
Klimladder en stang
Klimladder open sporten
Klimvensters
Klimrekstok horizontaal
Klimrekstok horizontaal met turnrol

Producteigenschappen
17 sporten, sportafstand ca. 7,5 / 35 cm
net Hercules, maaswijdte: 33x28 cm
6 sporten, sportafstand ca. 30 cm
berken platen, 9 klimgrepen
multiplex plaat, 15 klimgrepen grafische stenen
multiplex plaat, voor individueel aanbrengen van klimgrepen
2 lange sporten, afstandsport ca. 32 cm
korte sporten ca. 27 cm sportafstand, lange sport ca. 37 cm 
korte open sporten ca. 19 cm sportafstand 
4 vensters 26x26 cm
rekstok in 5 hoogtes verstelbaar
rekstok in 5 hoogtes verstelbaar met turnrol (Lxø): 85x30 cm

Artikelnummer
99 127 2228
99 127 2404
99 127 3609
99 263 9202
99 186 7103
99 186 7116
99 127 2303
99 186 6605
99 186 6908
99 186 6807
99 186 6719
99 186 6722

Prijs per stuk
313,22 379,—
508,26 615,—
254,55 308,—
576,86 698,—
445,45 539,—
395,87 479,—
271,07 328,—
354,55 429,—
338,02 409,—
423,14 512,—
236,36 286,—
329,75 399,—
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Een uniek turnavontuur voor kinderen.
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Sport-Thieme TuWa 
Klimwandrek-zwenkbaar

Staat plaatsbesparend tegen de wand.
In de ruimte opengeklapt, biedt dit klim-
rek van hoogwaardig beukenhout nieuwe 
mogelijkheden. Het kan van beide kanten 
beklommen worden. In een parcours kan 
er over- of doorgeklommen worden. Draai-
hoek staploos instelbaar van 0 tot 90 gra-
den. HxB:230x100 cm. 10 jaar garantie!

 4 Zwenkbaar klimrek
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Sport-Thieme TuWa 
Klap-Klimwand

Het hellende klimrek van hoogwaardig beu-
kenhout opent nieuwe dimensies voor het 
kinderturnen. Met een paar handgrepen 
kan het klimrek in vrijwel iedere hoek van 
loodrecht tot horizontaal worden opge-

 4 Standvoeten
 4 Loodrecht, schuin en 
horizontaal instelbaar
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Zonder valmatten 
Wandbalken rechts 
99 216 2326 Stuk 761,98 922,—
Wandbalken links 
99 216 2339 Stuk 761,98 922,—
Met 2 veiligheidsmatten 
Wandbalken rechts 
99 216 2355 Set 1.040,50 1.259,—
Wandbalken links 
99 216 2368 Set 1.040,50 1.259,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 
3 jaar.

steld. Voor de horizontale opstelling 
worden de poten uitgeklapt. Wanneer er 
een mat wordt opgelegd, ontstaan weer 
heel nieuwe mogelijkheden in het bewe-
gingsparcours. Goed te combineren met 
ladders en planken uit het Varianta-sys-
teem. HxB: 235x126 cm. Belastbaar tot 
een lichaamsgewicht van 90 kg, 
10 jaar garantie!
Zonder valmatten 
Klimrek 
99 216 2225 Stuk 889,26 1.076,—
Klimnet 
99 216 2212 Stuk 1.057,02 1.279,—
Met valmatten 
Klimrek 
99 216 2254 Set 1.040,50 1.259,—
Klimnet 
99 216 2267 Set 1.143,80 1.384,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar.

 4 Ook monteerbaar bij vloerverwarming
 4 Van hoogwaardig beukenhout

Levering zonder turnkruk

 4 Reeds voorgemonteerd
 4 Multivariabel


