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Bowlingspel
Voor indoor en outdoor. Geniet van de pret 
en de opwinding die bij het bowlingspel 
horen. 10 lichte, onbreekbare kegels, on-
gevuld 200 g, 37,5 cm hoog, vulbaar. Een 

Disc-Boccia
Geen lawaai, geen opdwarrelend stof, 
geen gevaar voor letsel want de speel-
schijven zijn van zacht vinyl. Er wordt vol-
gens de regels van de boccia gespeeld. De 
spelregels worden meegeleverd. Door de 
bijzondere structuur zijn ook psychomoto-
rische oefeningen mogelijk zoals bijvoor-
beeld erop balanceren, als legspel e.d. 
Schijven ø  ca. 9 cm. De levering bestaat 

 4 De zachte 
boccia-variant

2250 g zware rubberen kogel en een op-
stelveld worden meegeleverd. 
99 179 3606   Set 156,20 189,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Bowlingspel van schuimstof
Set betaat uit 10 kegels, PE-schuimstof, 
hoogte 30 cm, kogel ø 21 cm, van schuim-
stof met grijpgaten. Levering in trans-
porttas. 
99 179 3619   Set 85,95 104,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

Set

Curling Set incl. Doelmat
Ongeacht het weer, kan Curling wor-
den gespeeld door mensen van alle 
leeftijden met en zonder beperking in 
sporthallen en grote binnenruimten 
met gladde vloeren. De set bevat 
8 speelstenen (4 rode en 4 blauwe) in 
een praktische draagtas en een vinyl 
doelwit tapijt (LxB: 120x120 cm). 
Speelstenen met elk 3 rollen in stalen 
kogellagers, ø 18 cm, H: 8 cm, elk 
130 g. 
Set 26,40 31,95 besparen! 
99 276 3529 Set 379,34 459,—

Curling Set
Met de Curlingset breng je het populaire 
precisiespel op ijs naar plaatsen met 
gladde vloeren. De set bevat 8 speelste-
nen(4 rode en 4 blauwe), elk met 3 rollen 
in stalen kogellagers, ø 18 cm, elk 130 g. 
Incl. praktische draagtas, BxDxH: 
ca.42x37x22 cm. Totaal gewicht: 10,5 kg. 
Levering zonder doeltapijt. 
99 276 3503   Set 354,55 429,—

Het spel bestaat uit :
•    2 curlingstokken met witte rubberrand
•    2 curlingstokken met zwarte 

rubberrand
•    1 mikpunt blokje
Voor indoor gebruik 
99 128 8719 Set 76,82 92,95
Voor outdoor gebruik 
99 128 8823 Set 86,78 105,—

Voor 
indoorgebruik

Voor 
outdoorgebruik

Pedalo Curling
Er kan worden gespeeld in turnzalen, in 
hallen of in grote kamers. Dus overal waar 
een gladde stenen vloer of parket be-
schikbaar is. Aan de onderkant van de 
curlingstokken is een viltpunt aange-
bracht om een optimaal glijden op derge-
lijke vloeren te verzekeren. De versie voor 
buiten is met hoogwaardige kunststof be-
kleed. De stokken uit hout, ø 22 cm, 
0,85 kg, zijn van een zwarte of grijzere 
rubberen stootrand voorzien om aldus de 
ploegen te kunnen herkennen.
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Doelmat voor Curling
Onmisbaar voor het spel Curling - het vi-
nyl doeltapijt -  kan ook worden gebruikt 
voor jeu de boules en petanque. Incl. kar-
tonnen buis voor opberging. 
LxB: 120 x 120 cm, 0,6 kg. 
99 276 3516   Stuk 51,20 61,95
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Curling

23,10

Curling is een aangepaste vorm van het 
originele curling-spel, maar aangepast 
zodat het binnenshuis kan worden ge-

Nieuw!  Paar Curling-Sticks
Dankzij de telescopische handgrepen zijn 
de Curlingstokken ideaal voor rolstoelge-
bruikers en kleinere personen. Lengte 
handgreep: 70 cm (verlengbaar tot 
125 cm). 
99 290 2106   1 Paar 51,20 61,95
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speeld op elk glad, vlak oppervlak, 
zoals in een sporthal.

uit telkens 2 schijven in het blauw, geel, 
groen en rood en de doelschijf. 
99 133 0104   Stuk 23,10 27,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.
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 4 Incl. transporttas


