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Nieuw!  Burnermotion 
Gladiators Bats

Eerlijke sterkte
Met deze sets heb je alles om het Burner-
motion Gladiators-concept op school of in 
een sportclub te introduceren. Een set be-
staat uit 12 paar Burnermotion Gladiators 

Street Racket Schoolsport-Set
Het ideale spel voor een “bewegende 
school” - kinderen en adolescenten leren 
snel het terugslagspel. Bovendien is er 
geen behoefte aan een sportveld of ac-
cessoires zoals spelpalen, etc... De set 
bestaat uit 24 hoogwaardige houten 
Street rackets slagers, 24 Street racket 

Nieuw!  Bassalo Klasse set
Schoolset met inhoud voor maximaal 
30 personen: 30 bekers - 15 zwarte en 
15 groen-zwart, 15 rode ballen ø 4 cm, 
3 deksels, 1 handleiding en transporttas 

ballen, ø 7 cm, 12 x 3 krijtstenen en 12 
setkaarten. Levering in een praktische 
sporttas. 
99 280 5405   Set 254,55 308,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.
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met ritssluiting, LxBxH: ca. 
40x22x22 cm, groen-zwart. 
99 288 5605   Set 254,55 308,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

Nieuw!

Bats, een praktische Gladiators tas en het 
boek “Burnermotion Gladiators”. “Kids”, 
L: 55 cm, 197 g, voor kinderen tot 12 jaar. 
“Normaal”, L: 83,5 cm, 240 g, voor kinde-
ren van 13 jaar en ouder.
99 281 5800-1  Kids Set 246,28 298,— 
99 281 5813-1  Regular Set 354,55 429,—
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Bonkerball-Set
De baseball-set voor schoolsport - ide-
aal voor basisscholing. Knuppels van 
kunststof bekleed met hoogwaardige, 
stootvaste schuimstof. Heeft grootte en 
gewicht zoals de normale baseballknup-
pel. Vanwege de bekleding is hij totaal on-
gevaarlijk in gebruik. Ballen van vaste 
schuimstof, niet kaatsend. Om de teams 

2 te kunnen onderscheiden worden knup-
pels en ballen in 6 verschillende kleuren 
geleverd.
De set bestaat uit:
•  6 knuppels, ca. 69 cm lang, ca. 325 g
•  6 ballen, ø ca. 9 cm, ca. 40 g
Knuppels en ballen geleverd volgens be-
schikbare kleur. 
99 117 7709   12-delige set 111,57 135,—


