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Uitvoeringen en prijzen: zie 
tabel.

Sport-Thieme 
Trapeze-Springkasten

Met schuimkern RG 30/50.
Ontwikkeld volgens de eisen voor veilig-
heid, veelzijdigheid, doelmatigheid en 
houdbaarheid biedt deze praktische 
trainingshulp alle sporters een maxi-
mum aan pret en veiligheid. Met hoog-
waardige, duurzame overtrek van po-
lygrip (100 % polyester). De trapezium-
vormige afzonderlijke delen zijn met 
vastzittende klittenbandsluitingen met 
elkaar verbonden, ze kunnen echter ook 
ieder afzonderlijk worden gebruikt. 
Daardoor ontstaan er veel gebruiksmo-
gelijkheden bij het turnen, gymnastiek, 

SetSet

Veelzijdige trainingshulp voor meer veiligheid!
Sport-Thieme Vario-Wiggen

Sport-Thieme 
Vario-Wig Set

Set bestaat uit:
•  1 Sport-Thieme Vario-wig “Mini”, 4|
•  1 Sport-Thieme Vario-wig “Medi”, 4|
•  1 Sport-Thieme Vario-wig “Jumbo”, 4| 
3-delige set 47,11 57,— besparen! 
99 121 3863 3-delige set 550,41 666,—

Sport-Thieme 
Vario-Wig Set “Colours”

Bruikbaar als minihorde, afsprongmat 
of hulpmiddel in verbinding met een 
springkast. De kern van de mat is uit 
hoogwaardig schuimstof (RG20). 
Overtrek uit slipvast polygrip 
(100% polyester).

De set bestaat uit:
•    2x Kleine wiggen (LxBxH): 

50x65x20 cm, blauw-geel
•    2x Medium wiggen (Lx-

BxH): 75x75x30 cm, blauw-rood
•    2x Grote wiggen (LxBxH): 

100x85x40 cm, blauw-groen 
99 253 8307   Set 759,50 919,—

Sport-Thieme Vario-Wig
Ze bieden een waaier aan verschillende 
gebruiksmogelijkheden en zijn vandaag 
een onmisbaar hulpmiddel in het moderne 
schoolonderricht. Bijzonder opmerkelijk is 
de enorme duurzaamheid en de bijna on-
beperkte bruikbaarheid (in 3 maten). Bij 
therapie, revalidatie of bij sporten voor 
mensen met een beperking: overal onder-
steunen deze handige Vario-wiggen het 
werk van pedagogen en therapeuten.
Kern van hoogwaardig massief schuimstof 
RG 20. Toch licht en elastisch, ideaal om te 
verplaatsen en handling door kinderen. 
Bekleding  van 100 % polyester turnmat-
tenstof (100 % polyester) volgens EN 
12503-1. Deze is antislip en enorm duur-
zaam. Het model Jumbo heeft draaggre-
pen.
•  Mini: LxBxH: 70x70x30 / 1 cm, ca. 3,5 kg
•  Medi: LxBxH: 95x80x40 / 1 cm, 

ca. 6,5 kg
•  Jumbo: LxBxH: 180x100x40 / 

5 cm, ca. 18 kg, met handgrepen

Niet alledaags speel- en sporttoestel. 
Bruikbaar in speeltuinen, scholen, prak-
tijken en clubs. Door hun groot gebruiks-
gemak zijn deze blokken overal bruikbaar. 
De kern bestaat uit hoogwaardige 
PU-schuimstof met overtrek van zeildoek 
(100 % polyester), onderzijde uit turnmat-
tenstof (100 % polyester). De 3 elementen 
zijn afzonderlijk te gebruiken maar kun-
nen tevens met een velcro-systeem met 
elkaar verbonden worden.

99 121 3847  Mini Stuk 123,14 149,— 
99 121 3850  Medi Stuk 152,89 185,— 
99 120 4504  Jumbo Stuk 321,49 389,—

Sport-Thieme Halfronde-Blok

SetSport-Thieme Halfronde 
Blokken-Set

De set bestaat uit een Mini, Medi en 
Maxi blok, zie 2|. 

Set 56,20 68,— besparen! 
99 121 3137 Set 734,71 889,—

in de therapie en revalidatie.
Zeer interessant: door de klittenbanden 
anders aan te brengen, kunnen de afzon-
derlijke delen tot een gepolsterd bo-
demoppervlak worden verbonden. Hand-
grepen vergemakkelijken het transport.

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Prijs
3-delig
3-delig
4-delig

Grondvlak 
(lxbxh)

Hoogte
aparte delenUitvoering

85x60x75 cm
130x90x120 cm
130x90x120 cm

25 cm
40 cm
30 cm

Artikel-
nummer

99 121 4329 
99 121 4303 
99 121 4316

371,07 449,—
899,17 1.088,—
999,17 1.209,—
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Model 1
3-delig, 75 cm

Model 2
3-delig, 120 cm

Model 3
4-delig, 
120 cm
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Meer toepassingsmogelijk-
heden in onze online-shop:
sport-thieme.nl
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Mogelijke toepassingen van de Vario-wiggen
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Trapeze- springkasten, halfronde blokken & Vario-wiggen

Trapeze springkasten van Sport-Thieme

Springkasten pag. 322

Halfronde blok “Mini”:
HxBxD: 56x65x66 cm, 8 kg.
Halfronde blok “Medi”:
HxBxD: 66x75x66 cm, 10 kg.
Halfronde blok “Maxi”:
HxBxD: 76x85x66 cm, 13 kg.
Halfronde blok “mini” 
99 121 3124 Stuk 222,31 269,—
Halfronde blok “medi” 
99 121 3111 Stuk 255,37 309,—
Halfronde blok “maxi” 
99 121 3108 Stuk 313,22 379,—


