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SetsSport-Thieme Hellend 
Vlak Klimrek-Set 1

Set bestaat uit:
•  2 hellende vlakken 
•  1 platform 
•  1 paar steunbokken 
•  1 afloopstuk 
•  1 optrekstang
10 jaar garantie! 
Set 68,60 83,— besparen!  
99 128 5619 Set 1.102,48 1.334,—

 4 Inhangbaar 
van 60-180 cm

Rolplankbanen

Sport-Thieme 
Rolplankbaan Flizzer

Er komt beweging in de sportzaal! De 
nieuwe rolplankbaan Flizzer is een veelzij-
dig bruikbaar toestel voor alle DIN-turn-
banken. Het biedt kinderen in kleuter-
scholen en scholen uitstekende mogelijk-
heden ervaringen op te doen met de rol-
plankbaan. Hang de baan eenvoudig aan 
een klimrek en de pret kan beginnen. De 
bijzondere eigenschappen zijn: 
Veelzijdigheid:
•    Een rolbaan voor peuterspeelzalen, 

kindertuinen en scholen
•    Voor avonturensport en ondersteuning in 

de sportles

Artikelnr. Turnbanklengte
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

Lengte rolplankbaan
4,18 m
4,68 m
5,20 m
5,70 m

Prijs
Set  652,07 789,—
Set  761,98 922,—
Set  788,43 954,—
Set  847,11 1.025,—

99 226 1906
99 226 1919
99 226 1922
99 226 1935

 4 Leverbaar voor alle gangbare turnbanklengtes

 4 Makkelijke op- en afbouw 
zonder werktuigen

 4 Veilige 
sluiting

•    Via platform 3| met wandrekken com-
bineerbaar

•   Via inhanghaken 6| ook aan wandrekken 
bruikbaar zonder bijkomend platform

Toepassingsvoorbeelden

Als glijplank Lef-Sprong

Gebruik van rolplanken

Meteen meebestellen:

398
327•    Turnbanken pag.

•   Rolplanken vanaf pag.
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Exclusief bij 
Sport-Thieme

10 jaar
garantie

Meteen meebestellen:
Rolplanken 
vanaf pagina

Rolplankbaan Flizzer
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•    Voor therapeutische praktijken, instel-
lingen en ziekenhuizen

•    Voor psychomotorische en sensorische 
integratietherapie

Doelmatigheid:
•    De losse baandelen kunnen eenvoudig 

zonder gereedschap worden opgebouwd 
en afgebroken 

•    Ruimtebesparend op te bergen
•    Voor alle standaard turnbanklengtes le-

verbaar
•    Ook in een personenauto te transporte-

ren. Het langste stuk is 102 cm lang
•    Aanhaken aan een wandrek of op een 

bruglegger van 60-180 cm
•    Levering zonder turnbank, wandrek en 

rolplank
Veiligheid:
•    Stabiele houtconstructie
•    De losse stukken worden met veilige 

vergrendelingen verbonden
•    De opstaande randen zorgen ervoor dat 

de rolplank veilig naar beneden rolt
•    Een afloopstuk zorgt voor naadloze 

overgang met de vloer bij uiteenlopende 
schuine standen. 

10 jaar garantie!

Sport-Thieme Hellend 
Vlak Springkasten-Set 1

Set bestaat uit:
•  2 hellende vlakken
•  1 startplatform
•  1 paar steunbokken
•  2 afloopstukken
10 jaar garantie! 
Set 119,01 144,— besparen! 
99 128 3815 Set 1.271,07 1.538,—

Het hellend vlak voor springkasten
•    Via het startplatform 2| met springkasten combineer-

baar
•   Past op alle bovendelen van DIN-springkasten
•  Combineerbaar met turnbouwkasten van pag. 340
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Hellend vlak / Hildesheimer Roll-Ramp
Met het hellend vlak verandert u uw 
springkast of klimrek in een handom-
draai in een rolplankbaan. Zij zorgt bij 
groot en klein voor veel pret door zit-
tend, liggend of knielend  te rijden.
•          Eenvoudige montage op bestaande 

springkast of klimrek
•         Het startplateau past op elke 

DIN-springkast, aan beide kanten kun-
nen banen worden aangekoppeld

•        Het platform kan ook aan het klimrek 
worden gehangen

•       Zonder veel moeite en gereedschap op 
baanbreedte van 60 tot 120 cm aanpas-
baar

•      Door koppelingen kunnen de banen 
zonder gereedschap tot een willekeuri-
ge lengte met elkaar worden verbon-
den. Zo ontstaat  een hele piste. Incl. 
verstelbare onderzetbok voor hoogte-
aanpassing.

•     Belastbaar tot 90 kg
•    Geschikt voor vrijwel alle rolplanktypes
•   Met uitvoerige handleiding

Het hellend vlak

 4 Breng vaart in de sporthal!

Het hellend vlak voor klimramen

2 |

3 |

Meer uitvoeringen in 
onze Online-shop:
sport-thieme.nl
Hellend vlak 398


