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SetsSport-Thieme 
School- en verenigingsset 
“Speed Rope”

Set bestaat uit:
•     25 Speed Ropes  in een uitvoering 
•     1 opbergtas.
Uitvoering / geschikt voor de lichaams-
lengte
•    2,13 m / vanaf 1,38 m 
•    2,43 m / vanaf 1,58 m 
•    2.74 m / vanaf 1.65 m
•    3.00 m / vanaf 1.78 m 
2,13 m 31,78 38,45 besparen! 
99 258 2607-1 Stuk 95,04 115,—
2,43 m 31,78 38,45 besparen! 
99 258 2610-1 Stuk 95,04 115,—
2,74 m 31,78 38,45 besparen! 
99 258 2623-1 Stuk 95,04 115,—
3,00 m 31,78 38,45 besparen! 
99 258 2636-1 Stuk 95,04 115,—

Zwaaikoord
Zwaaien & springen 
Het gevlochten touw van licht kunstvezel 
heeft een bijzonder robuuste karabijn-
haak en wartel. U heeft slechts 1 persoon 
nodig om te zwaaien. Touw met handlus 
en versterkt midden. Lengte 5 m. 100 % 
polypropyleen. 
99 126 0902   Stuk 6,20 7,50 
vanaf 10 per Stuk 5,74 6,95

Zwaaikoord van hennep
3-voudig gevlochten, versterkt midden, 
met handlus en karabijnhaak. 
99 126 0801  5 m Stuk 7,40 8,95 
vanaf 10 per Stuk 6,57 7,95
99 126 0814  8 m Stuk 8,22 9,95 
vanaf 10 per Stuk 7,40 8,95

Sport-Thieme Springkoord 
“Beaded Rope”

Klassiek springtouw met opgerijgde hul-
zen (Beads). Het touw is zwaarder dan de 
Speed Ropes en is geschikt voor trai-
ningsoefeningen, trucvarianten en part-
neroefeningen. 300 cm. 
99 126 0423   Stuk 6,20 7,50 
vanaf 10 per Stuk 5,74 6,95

Katoen

Sport-Thieme Springkoord 
“High Speed Rope”

Premium High Speed Rope voor een ef-
fectieve workout. Het touw is van elas-
tisch pvc-band met kunststof grepen. 
Touwbuitendiameter ca. 8 mm. Touwmid-
den op ca. 10 mm versterkt, daardoor 
kunt u het zwaaiend op hoge snelheden 
brengen. De schakels laten het touw na-
genoeg geruisloos over de grond glijden. 
Touwlengte individueel instelbaar. Max. 
lengte: 2,60 m. Zwart. 

Sport-Thieme Gymnastieksnoer
Veelzijdig bruikbaar, omsponnen rubberen 
koord voor gymnastiek en spel. Met lussen 
aan de uiteinden. In uitgerokken toestand 
wordt de koord ca. 50 % langer, ø 6 mm. Leve-
ring inclusief haspel voor een snel opwikke-
len. 
99 125 8602  8 m Stuk 7,85 9,50 
 Basisprijs per meter 0,98 1,19 
99 125 8615  10 m Stuk 9,05 10,95 
 Basisprijs per meter 0,91 1,10 
99 125 8628  12 m Stuk 10,70 12,95 
 Basisprijs per meter 0,89 1,08

Sport-Thieme 
Springkoord “Double-Dutch”

Springpret voor groepen, 4,80 m 
lange touwen. 
Katoen, ca. 300 g 
99 126 2009 Paar 12,36 14,95 
vanaf 10 per Paar 11,53 13,95
Kunststof, ca. 257 g 
99 126 2100 Paar 13,18 15,95 
vanaf 10 per Paar 12,36 14,95

 4 Innovatief 
touwstructuur

Spring- & swingtouwen

Ropes voor profs

Sport-Thieme Elastische band 
“ Tovertouw ”

Voor groepsoefeningen op school en in 
verenigingen. Dit speciale touw bestaat 
uit een duurzame elastische rubberen ka-
bel en is geschikt voor allerlei turnoefe-
ningen. Compleet met gebruiksaanwij-
zing. (In het Duits!) 
99 126 0609  8 m Stuk 10,70 12,95 
99 126 0612  10 m Stuk 12,36 14,95

99 195 0104   Stuk 6,57 7,95 
vanaf 10 per Stuk 5,74 6,95

Sport-Thieme Speed Rope Alu 
/ staalkabel

Staalkabel met omhulsel voor bescher-
ming. Gekartelde handgrepen van alumi-
nium voor optimale grip. Individueel in 
lengte verstelbaar via een schroefdop. Ka-
bellengte ca. 3 m. 
99 267 5103   Stuk 13,18 15,95

Sport-Thieme Turnsnoer, 
eindeloos

Veeltallige oefeningsmogelijkheden voor 
het trainen van sprongen en spieren. Ook 
bruikbaar als veldbegrenzer. Incl. 
verstelbare plastic sluiting, instructie en 
haspel. Ommanteld rubber. 20 m lang, 5 
mm dik. Blauw-wit-rood. 
99 278 7901   Stuk 21,07 25,50 
 Basisprijs per meter 1,05 1,28

Kunststof

Sport-Thieme Springkoord 
“Speed Rope”

Springtouwen voor scholen en verenigin-
gen, recreatie- en competitiesport. Het 
touw van de Speed Ropes is gemaakt van 
elastisch pvc-band en dankzij zijn materi-
aal kan een hoge snelheid worden be-
haald. Met dit touw worden conditie, rit-
me en evenwichtsgevoel gestimuleerd. El-
ke lengte in dezelfde kleur, met zwarte 
kunststof grepen. De lengte van het touw 
is individueel verstelbaar. Kleur, touw-
lengte/lichaamsgrootte 
99 125 9100  Rood, ca. 2,13 m/1,38 m 
99 125 9113  Blauw, ca. 2,43 m/1,58 m 
99 125 9126  Geel, ca. 2,74 m/1,65 m 
99 125 9139  Turkoois, ca. 3,00 m/1,78 m 
 Stuk 4,92 5,95 
vanaf 15 per Stuk 4,55 5,50 
vanaf 30 per Stuk 4,09 4,95
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Per paar vanaf 11,53

Swingtouwen ca. 5-12 m

Springtouwmatten in 
onze online-shop:
sport-thieme.nl
99 292 0506

4,09
vanaf

7,85
vanaf


