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Sport-Thieme TuWa 
Klimhuizen

5-delige klim- en turnwandcombinatie. Ruimte-
besparend tegen de wand inklapbaar. Bestaat 
uit: klimladder en stang, klimnet, klimrek, 
klimrek met grote openingen, kleimrek met 
turnrol. Voorgemonteerd. Belastbaar 
tot 90 kg. LxBxD: 323x125x230 cm. Tegen de 
wand: ca. 414x24x230 cm. 10 jaar garantie!
Zonder valmatten 
Naar rechts klapbaar 
99 195 0726 Stuk 2.144,63 2.595,—
Naar links klapbaar 
99 195 0739 Stuk 2.144,63 2.595,—
Met valmatten 
Naar rechts klapbaar 
99 195 0755 Set 2.990,91 3.619,—
Naar links klapbaar 
99 195 0768 Set 2.990,91 3.619,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 
jaar.

Sport-Thieme TuWa 
Klap-Turnwand

3-delige klimwand van hoogwaardig beu-
kenhout. Het uitklapbare klimnet kan ook 
op een turnkast of een bank liggen. Hier-
door ontstaan er veel nieuwe spel- en 
klimmogelijkheden. De afstand tot de 
muur bedraagt 40 cm, daardoor is de 
klapturnwand voor kinderen van voren en 
van achteren toegankelijk. Voor kinderen 
de absolute hit in de gymnastiekzaal!Be-
lastbaar tot 90 kg. De set bestaat uit: 
klimladder en stang, klimnet en klimrek.  
LxBxH: ca. 305x40x230 cm. 
10 jaar garantie!
Zonder valmatten 
99 197 3730 Stuk 1.379,34 1.669,—
Met valmatten 
99 197 3769 Set 1.890,91 2.288,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar.

Turnwanden & Klimpaviljoenen

Sport-Thieme 
Zwenkinrichting

Hiermee kan een 
turnwandele-
ment 90 gra-
den weg van de 
wand in de ka-
mer draaien, di-
rect daarnaast 
moet dan wel 
nog een element 
vast tegen de 
wand gemon-
teerd zijn. Omvat telescoopstang, 
hoekijzer, veiligheidsgrendel, stopper. 
99 197 6830   Stuk 254,55 308,—

Sport-Thieme Montageset, 
kort

Ter bevestiging van turnwand-elementen 
met een korte afstand tot de wand (6-8 
cm). Bevat 4 korte afstandhouders, plug-
gen en schroeven. Een bevestiging in de 
vloer is bij deze set niet noodzakelijk. 
99 185 4406   4-delige set 29,71 35,95

Sport-Thieme Montageset, 
lang

Nieuw: nu ook bij vloerverwarming te 
gebruiken. Ter bevestiging van 1-2 turn-
wandelementen met 40 cm afstand tot de 

Accessoires voor 4| en 5|

Inhang-element voor 
wandrekken pagina 332

Meer aanbevelingen:

Valbescherming 
naar EN en HIC

Details ter onderscheiding vindt u op 
pagina 349. Bij de mattensets gaat het 
om een aanbeveling. Informeer bij de 
ongevallenverzekeringsmaatschappij  
naar de geldende voorschriften.

Turnmat als valbescherming
Geschikt voor alle afzonderlijke turnwan-
delementen voor individuele samenstel-
ling. Uit composietschuim RG 80, turnmat-
tenstof polygrip (100% polyester), 
blauw. LxBxH: 200x100x6 cm. 
99 272 2102-1   Stuk 164,46 199,—
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Klimnet schuin uit-
schuifbaar

Sport-Thieme TuWa 
Klimzeshoek

Hier turnen kinderen met veel plezier. Het 
6-delige klimhuis van naaldhout staat vrij 
in een ruimte - Vanwege de hoge stabili-
teit wordt het niet in de bodem bevestigd. 
Bestaat uit: rekstokelement, klimnetele-
ment, drievoudige ladder, driehoekslad-
der, roosterelement, wandrek. Voorge-
monteerd. 222x222x218 cm. 
99 206 7100   Stuk 1.780,17 2.154,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar.

Info over mattensets in 
onze Online-shop
sport-thieme.nl
Turnwanden
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 4 Ook monteerbaar bij 
vloerverwarming

wand. Daardoor kunnen de klimwanden 
ook aan de achterkant beklommen wor-
den. Bevat 2 lange afstandhouders. Plug-
gen en schroeven ter bevestiging in de 
vloer of in de wand. Boven afb. 
99 185 4422   5-delige set 59,46 71,95
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