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Sport-Thieme Wand-
bevestigingsgordel

Praktische bevestiging van rollenglijbaan, 
ladder en andere elementen uit het turn-
bouwkasten-systeem aan de wand. 
Met slot voor beveiliging tegen onbevoegd 
gebruik. Lengte instelbaar van 40 tot 70 
cm. Zonder rollenglijbaan. 
99 232 7701   Stuk 43,76 52,95

Vervangrol
Voor de rolglijbaan. Van schuimstof met 
een extreem robuuste overtrek, zonder 
as. Oranje. 
99 153 4069   Stuk 5,37 6,50 
vanaf 10 per Stuk 4,55 5,50

Ook ideaal om te combineren 
met het Combi-Kastensysteem 
op pag. 340 of met klimwanden 
op pag. 323-333

Meer aanbevelingen:

Zo veel inhangmogelijkheden...
Elke gymles anders combineren!

Accessoires

lage platform kan naar wens links of 
rechts worden gemonteerd, de rollenglij-
baan kan vooraan of achteraan worden 
aangehaakt. BxDxH: 139x82x90/42 cm. 
10 jaar garantie! (Rolplankbaan en rol-
lenglijbaan niet inbegrepen)
Set samenstelling:
•  1 Sport-Thieme Hoog Platform, 1|
•  1 Sport-Thieme Laag Platform, 2| 
Set 18,18 22,— besparen! 
99 200 5919 Set 533,06 645,—

Rollenglijbaan systeem

Sport-Thieme Laag Platform
Ideale startpositie voor de rolplankbaan. 
Goed te combineren met het hoge plat-
form van Sport-Thieme. BxDxH: 
71x64x42 cm. 10 jaar garantie! 
99 201 7408   Stuk 255,37 309,—

Sport-Thieme Hoog Platform
Optimaal vertrekpunt voor de rollenglij-
baan die vooraan of achteraan in een 
klimrek wordt opgehangen. Goed te com-
bineren met het lage platform van 
Sport-Thieme. BxDxH: 66x82x90 cm. 
10 jaar garantie! 
99 201 7411   Stuk 295,87 358,—

Sport-Thieme Trapeze-Bok
Ideaal voor gebruik bij kinderturnen. 
Combineer de houten bokken met in-
hangladders, klimpaden, klimrekken en 
talrijke andere turntoestellen. Zo kunt u 
altijd nieuwe, spannende bewegingsland-
schappen opbouwen en wordt de turnles 
aantrekkelijker. Staanvlak 62x24 cm, 
ø sporten 35 mm. Belastbaar tot 100 kg.
Uitvoeringen:
•    Klein (LxDxH): 

ca. 71x64,5x53 cm, ca. 6 kg
•    Middel (LxDxH): ca. 93,5x64,5x77,5 cm, 

ca. 8 kg
•    Groot (LxDxH): 

ca. 116,5x64,5x102 cm, ca. 10 kg
Identieke sporthoogte bij alle uitvoerin-
gen, zodat individuele elementen ook ho-
rizontaal opgehangen kunnen worden. 
10 jaar garantie!
99 220 7807  Small Stuk 161,16 195,— 
99 220 7810  Medium Stuk 210,74 255,— 
99 220 7823  Large Stuk 279,34 338,—

SetSport-Thieme 
Trapezebok set

De set bestaat uit:
•  1 trapezebok “klein”
•  1 trapezebok “middel”
•  1 trapezebok “groot”
10 jaar garantie! 
Set 57,85 70,— besparen! 
99 220 7836 Set 593,39 718,—
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Sport-Thieme Bok en 
rollenglijbaan

Aan de beide sporten van de bok kan een 
rollenglijbaan worden ingehangen en een 
verbinding gemaakt worden naar een 
sportwand, een trapezebok of een andere 
daarvoor voorziene inhanginrichting. De 
inhangsporten zijn op verschillende hoog-
tes aangebracht zodat een vloeiende over-
gang wordt gewaarborgd voor een opti-
maal glijplezier. Berken multiplex LxDxH: 
70,6x63,4x59,2 cm. Zonder rollenglijbaan. 
10 jaar garantie! 
99 262 1409   Stuk 197,52 239,—
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10 jaar
garantie

Klein

Middel
Groot

Sport-Thieme 
Combi-Platform

De combinatie van een hoog en een laag 
platform. Deze combinatie kan gebruikt 
worden samen met uw rolplankbaan en 
rollenglijbaan en laat geen wens onver-
vuld: onderdoor kruipen, erdoor klim-
men, beklimmen en erdoor kruipen en 
eraf glijden. Flexibel te gebruiken: het 
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Sport-Thieme Platform 
“Universal”

Het middelhoge platform met sporten om 
de Sport-Thieme rollenglijbaan 200 cm in 
te hangen of de Sport-Thieme varian-
ta-elementen. Bovendien kan dit platform 
met een laag en/of hoog platform gecom-
bineerd worden. 18 mm berken multiplex 
BxDxH: 73,3x82x66 cm. Zonder rolleng-
lijbaan. 10 jaar Garantie! 
99 201 7424   Stuk 279,34 338,—
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Bewegingsparcours : 
info pag. 338


