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Balletbarrensysteem ovaal 28 cm

Set

enkel

dubbel

Afwerking uiteinden voor 1|
Beide uiteinden met lensafronding 
99 122 6629   Meerprijs 9,05 10,95
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Katrien schreef:
“Advies en kwaliteit, 
gewoon super!”

Balletbar met wandhouders
Voor thuis, in vereniging of studio. 
Monteerbaar op voorkeurshoogte. 
Aanbeveling: voor kinderen ca. 87 cm, 
volwassenen 110 cm stanghoogte. Met 
compleet bevestigingsmateriaal voor 
massieve wanden. 
De set bestaat uit:
•  1 balletbar van essenhout 1|, 

lengte 200 cm, ø 40 mm
•  2 wandhouders van staal, lichtgrijs 

gelakt, wandafstand 28 cm 
99 122 6658   Set 102,48 124,—

Balletbarrensysteem rond
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22 cm

28 cm

Wandplaat
De plaat wordt direct aan de wand beves-
tigd, de balletwandhouders kunnen daar-
aan worden opgehangen of verwijderd. 
Incl. schroeven en pluggen zonder muur-
beugel. 10 jaar garantie! 
99 306 8120   Stuk 33,84 40,95

Sport-Thieme  
Balletbarren-houders

Voor professioneel gebruik. Wandhouder 
van stabiel en elegant gevormd verzinkt 
staal. Leverbaar als enkele of dubbele 
houder, vast tegen de wand geschroefd of 
verwijderbaar. De balletbarren en de 
wandhouders kunnen zonder gereed-
schap in of uit de wandplaten worden ge-
haald. Dubbele houder: diepte boven 28 
cm, onder 22 cm, afstand tussen de bar-
ren 22 cm. Enkele houder: diepte 28 cm. 
Levering zonder balletbarren. 10 jaar ga-
rantie! 
99 306 8104  Enkel Stuk 60,29 72,95 
99 306 8117  Dubbel Stuk 86,78 105,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 1581-PS17-
312.5-Z

Balletbarren op maat
Leverbaar tot op de millimeter volgens uw 
wensen. Gemaakt van weinig vervormend 
essenhout, ø 40 mm, onbewerkt, gepo-
lijst en zonder afgewerkte uiteinden. Ge-
lakt en met afgewerkte uiteinden mits 
meerprijs. Tot 5 m lengte in één stuk le-
verbaar. Langere barren moeten ter plaat-
se worden verlijmd. Om de 120 cm moet 
een wandhouder voor het aanbrengen van 
de barren worden geplaatst. Passende 
houders voor een bar, enkel en dubbel 
voor twee barren boven elkaar 5|.
99 122 6616  Ongelakt m 21,90 26,50 
99 122 6661  Gelakt m 26,40 31,95

Ballet

Montage-Tip
Alle balletbarren-wandhouders kunnen 
aan de wandrail 7| of aan de wand-
plaat 8| worden gemonteerd.

Andere standvoeten-
varianten in de Online-shop:
sport-thieme.nl
Ballet  standvoeten

Sport-Thieme Steunvoeten 
“Standard”, voor Ballet-
barren

Om op de vloer vast te schroeven. 
Met 2 houders voor balletbarren ø 40 mm, 
hoge bovenste bar 110 cm, onderste bar 
87,5 cm, afstand 28/22 cm. Zonder ballet-
barren 
99 122 4362   Stuk 63,60 76,95

Sport-Thieme Balletbarren-
wandhouder

TÜV-gekeurd. Van stevig, licht grijs gelakt 
staal. Dubbele houders met 2 verschillen-
de diepten, boven 28 cm, onder 22 cm, af-
stand tussen de barren 22 cm. Met 2 hou-
ders voor balletbarren ø 40 mm. De on-
derste bar kan door kinderen  voor 
beenstrekoefeningen worden gebruikt. 
Enkele houder diepte 28 cm. Voor een bar 
met een lengte van 3 m zijn 3 wandhou-
ders nodig. Daarbij worden de uiteinden 
in het midden direct in de houders samen-
gevoegd. Zonder balletbarren.
99 306 8146  Dubbel Stuk 46,24 55,95 
99 306 8159  Enkel Stuk 41,28 49,95
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 1581-PS17-
312.5-Z

Sport-Thieme Balletrail 
voor wandhouders

Stabiele profielrail van aluminium die vast 
tegen de wand wordt gemonteerd. De en-
kele en dubbele wandhouders zijn 
traploos van 20 tot 130 cm in de hoogte 
verstelbaar en eenvoudig te verwijde-
ren. Compleet met bevestigingsmateriaal. 
Zonder balletbar en houder. Raillengte 90 
cm, het verstelbereik bedraagt ca. 80 cm. 
99 306 8133   Stuk 52,02 62,95
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GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

1 
Balletbarren in 
standaardlengten

De staven zijn gemaakt van massieve 
es (ø 40 mm), fijn geschuurd en gecoat 
met voedselveilige blanke lak. Het ron-
de profiel is bijzonder gripsvast. Met af-
schuiningen aan beide uiteinden. 
Met afschuining 
99 267 1909  1,50 m Stuk 33,84 40,95 
 Basisprijs per m 22,56 27,30 
99 267 1912  2,00 m Stuk 52,02 62,95 
 Basisprijs per m 26,01 31,48 
99 267 1925  2,50 m Stuk 60,29 72,95 
 Basisprijs per m 24,12 29,18 
99 267 1938  3,00 m Stuk 76,82 92,95 
 Basisprijs per m 25,61 30,98
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Sport-Thieme 
Balletbar, ovaal

Het eivormige profiel (51/41 mm) is zeer 
grijpvriendelijk. Het is bovendien breuk-
vast en vervormt niet. 350 cm lang en 
naar wens in te korten. Past bij de hou-
ders 11|. Zonder wandhou-
der. 10 jaar garantie! 
99 119 6708   Stuk 169,42 205,— 
 Basisprijs per m 48,41 58,57
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1. Barhouder plaatsen
2. Vastzetten met schroeven

Prijs-Tip!

63,60

 4 Galvanisch verzinkte 
metaalconstructie

Balletbar rond, 3 m
Voor elke balletschool een onontbeer-
lijke trainingshulp. Gemaakt van hout dat 
maar weinig vervormt. Lengte 3 m, ø 40 
mm, 2-delig, 2 barren van 1,5 m. Levering 
zonder houders. 
99 122 6603   Stuk 59,46 71,95 
 Basisprijs per m 19,82 23,98
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