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Sets

Sport-Thieme Mat voor klimwip
Meer comfort bij het turnen en spelen: Bevestiging 
middels klittenband. Met polygrip overtrek, oppervlak 
materiaal: 100% polyester. Rood-blauw. LxBxH: 
200x30x6 cm. 
99 264 1401   Stuk 86,78 105,—

Erzi Balansparcours “Rocky”
De planken kunnen met de wip verbonden worden. Bij 
het betreden beweegt de plank en zorgt zo voor een 
bijzondere uitdaging. Wordt er één evenwichtsplank 
gebruikt dan ontstaat een lange wip. Voor het aanleren 
van evenwicht en tastzin. Ideaal voor kindertuinen, 
kleuterklassen, peuterspeelzalen en basisscholen, 
sportverenigingen en therapeutische inrichtingen. 
Set bestaat uit:
•  2 balanceerwippen “Rocky Rocker”

•  4 balanceerplanken (tien-stap, tastzin, 
veldsteen, bubbels)

•  1 wandhouder 
99 262 2301   Set 759,50 919,—

Erzi Groot evenwichts-en speelpad set
De startset voor een totaal van ca. 12 m lange even-
wichtsparcours met bijzondere uitdagingen door de af-
wisselende evenwichtsplanken, hellingen en wip. 

Evenwicht - Wandelweg

Erzi Balanceergolf “Net”
Het klim- en balanceerplezier in kinderturnen en thera-
pie: de balanceergolf kan op de bodem gelegd worden of 
aan een trapezeblok of een wandrek gehangen worden. 
Bevordert motorische vaardigheden en evenwicht. Be-
lastbaar tot 100 kg. Berken-multiplex, net uit kunstvezel. 
LxBxH: 204x56,5x18 cm. 
99 264 6507   Stuk 445,45 539,—
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Sport-Thieme Klimwip
Bijzonder veelzijdig toestel voor elk bewegingsparcours. 
Omgedraaid wordt de wip een brug en kan rechtop 
staande of op handen en voeten worden overgestoken. 
Samen met een mat wordt de wip een grote schommel-
wieg. LxBxH: 210x35x38 cm. Gewicht 14 kg. Belastbaar 
tot 150 kg. 
99 129 0905   Stuk 255,37 309,—
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 4 Belastbaar tot 150 kg

Maximale balanceer- en speelfun! Door de verschil-
lende oppervlakken, kleine en grote hindernissen, 
vaste en beweeglijke onderdelen, bereikt het balance-
ren een nieuwe dimensie. 
Geschikt om in te hangen aan:
•      de klimset,“Kita”, art. 99 129 7906
•     het klimrek met grote sportafstand , bv. art. 

99 127 3609
•    alle elementen met een sportdiameter tot 35 mm
Gelakt, gelaagd berkenhout, afmetingen incl. ophan-
ging (LxB): 186x22 cm, afmetingen van het loopvlak 
(LxB): 170x15 cm. H: 8,5 cm. Belastbaar tot 120 kg per 
plank. Leuke blote voeten expeditie!

Erzi Balanceerwandelweg

SetSport-Thieme Klimwip Comfort
De set bestaat uit:
•  Klimwip 3|
•  Mat 4| 
Set 20,66 25,— besparen! 
99 264 2606 Set 321,49 389,—
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Alle afzon-
derlijke ele-
menten en de wip “Rocky 
Rocker” in de Online-shop:
sport-thieme.nl

Set bestaat uit:
•  1 balanceerwip “Rocky Rocker”
•  6 balanceerplanken (tien-stap, richel, bubbels, stron-

ken, tastzin, veldstenen)
•  2 trapeze-bok Medium, pag. 342, 4|
•  2 wandhouders 
Set 73,43 88,85  
99 212 4924 Set 1.354,55 1.639,—
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Erzi

 4 Ontwikkelt motorische 
vaardigheden en balans

Tien-stapRichelBubbelsStronkenTastzinVeldstenen
22 cm

186 cm

Bubbels


