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Afb. Individueel element

Combi-halve ladder
Combi-klimladder
Combi-klimloopplank
Combi-klimloopplank
Combi-kippenladder
Combi-evenwichtsbalk
Combi-ladder *
Combi-klimnet *
Combi-schuine plank *

afmeting LxBxH

248x33x15 cm
248x35x17 cm
248x31x14,5 cm
248x41x14,5 cm
248x28x12 cm
248x20x13,5 cm
150x43,8x8 cm
150x100x10 cm
200x50x9 cm

Art.Nr.

99 120 7301
99 120 7705
99 120 7402
99 120 7428
99 120 7604
99 120 7200
99 120 7503
99 120 8216
99 122 6805

Prijs per stuk

236,36 286,—
279,34 338,—
304,13 368,—
329,75 399,—
219,83 266,—
185,95 225,—
152,89 185,—
593,39 718,—
194,21 235,—
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Producteigenschappen

Sporten ca. 15 cm lang, ø ca. 3,5 cm, afstand tussen de sporten ca. 24 cm
Sporten ø ca. 3,5 cm, afstand tussen de sporten ca. 24 cm
Binnenbreedte ca. 24 cm
Binnenbreedte ca. 34 cm
Met bevestigde halve sporten
Balkafmeting ca. 10 x 6 cm
Sporten ø ca. 4 cm, afstand tussen de sporten ca. 30 cm
Stevig houten frame met klimnet van 16 mm Hercules-touw
Houten frame gepolsterd met schuimstof en kunstleer

Modulair turn bouwsysteem Sport-Thieme

Meer aanbevelingen:

Klimrek/Sportraam 
pag.
Rollenglijbaan-sys-
teem & accessoires , 
Trapeze-bok, 
pag. 342-343

Combi-elementen: Vrij combineerbaar en ophangbaar in de Basis-elementen op linker pagina

Verschillende Combi-mogelijkheden!

Met de veilige 
Combi-klemhouders 
combineren naar believen!

Van een individueel element naar een netwerk van elementen
Nog veel meer mogelijkheden...
Als onderdeel van het Sport-Thieme Bewegings-
bouw-systeem zijn alle elementen op deze paginas 
ook combineerbaar met alle andere onderdelen - 
meer op pagina 338.
Deze elementen zijn ook geschikt om in te hangen:De voordelen van het systeem:

•       Vult de didactisch-methodische planningsopties voor 
de leraar en trainer aan

•      Vergroot de onafhankelijke actiemogelijkheden voor de 
student

•     Combinatie met bestaande apparaten of apparaatsys-
temen

•    Makkelijk transport : met de juiste rolplanken is mon-
tage een plezier. 3 combi-turn krukken kunnen op el-
kaar worden gestapeld zonder hun stabiliteit te ver-
liezen.

•   Compacte afmetingen : de matten zijn ook aangepast 
aan de nieuwe rooster afmetingen (50x50 cm); uiter-
aard in de gebruikelijke Sport-Thieme kwaliteit!

Bij het Combi-Turnbouwsysteem kunnen alle 
Combi-Elementen op deze pagina in de 3 Com-
bi-Basis-elementen op de linkerpagina ingehangen 
worden. De mogelijkheden zijn grensloos.
Combineer de “Combi”-kasten  of de kasten “Kita” 
met verschillende inhangelementen tot een nieuw 
bewegingslandschap - sportief en creatief, elke 
keer een nieuwe uitdaging!
Van een individueel element tot een combinatie van 
elementen
•          Stabiel en slijtvast
•         Hoogwaardig vakmanschap voor permanent gebruik
•        Zeer flexibel inzetbaar
•       Zeer eenvoudig transport
•      Ruimtebesparend en praktisch
Uittreksel uit het ervaringsverslag van de Förderverein 
Psychomotorik e. V. Bonn, directeur Rudolf Lensing 
Conrady.

Door kleine aanpassingen en nieuwe elementen bekomt 
men met reeds voorhande standaardelementen een 
veelzijdig toestellennetwerk! Alleen combineerbaar 
met Sport-Thieme springkasten. Producten van andere 
fabrikanten hebben andere verbindingssystemen.
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Combi-Halve ladder Combi-Klimladder Combi-Klimloopplank Combi-Kippenladder Combi-Evenwichtsbalk Combi-Ladder Combi-Klimnet Combi-Schuine plank
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Inhanging

Combi-Klemhouder
Combi-Klemhouder
Combi-Klemhouder
Combi-Klemhouder
Combi-Klemhouder
Combi-Klemhouder
Inhanghaken
Inhanghaken
Dwarsbalk

Andere 
houders:

Inhanghaken Dwarsbalken
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* = Niet combineerbaar met de Combi-turnkruk, pagina 340, 1|


