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Set Set

Erzi Slackspot “Basic”
Hier beleven reeds de kleinsten het balan-
ceerplezier. De veilige kinderslackline be-
vordert bewegingsstabiliteit en motori-
sche vaardigheden. Een valbescherming 
is door de geringe hoogte niet nodig. Met 
steunvoeten voorzien van stoppers aan de 
onderzijde en verstelbare gordelspanning. 
Voor kinderen boven 3 jaar. Belastbaar tot 
6o kg. L: ca. 136 cm. 
99 228 8909   Stuk 172,73 209,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht 
van een volwassene.

Erzi Slackspot “Double”
Verlenging van de Slackspot Basic: door 
de bijkomende steunvoet wordt de baan 
verlengd en kunnen 2 kinderen tegelijk 
balanceren. Naast evenwichtszin en mo-
toriek wordt het teamgedrag van de kin-
deren bevorderd. Voor kinderen vanaf 
3 jaar.  Belastbaar tot 60 kg per sectie. 
L: 235 cm 
99 228 8912   Stuk 304,96 369,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht 
van een volwassene.

 4 Ook ge-
schikt voor 
het touw-
trekken en 
voor loop-
spelen

Sport-Thieme Team-Slackline
Nadat de lijn aan het middenstuk van een 
klimrek of buiten aan een boom is vastge-
maakt spannen tot 20 kinderen de lijn aan 
via de lussen, zodat een kind daarover 
kan balanceren. Ook geschikt voor het 
touwtrekken en kettingvangen. 5 m lang, 
8 cm breed (100 % polyester) met 20 lus-
sen (100 % polypropyleen), houten staaf 
en bevestigingsgodel. Geschikt tot een li-
chaamsgewicht tot 80 kg. 
99 216 5527   Stuk 128,10 155,—

Slack Rack Classic Slack Rack Fitness

Gibbon Slackline-onderstel 
“Slack Rack Classic”

De Slack Rack Classic is een metalen 
frame, 4,5 m lang, met ratelsysteem in 
het frame geïntegreed, beschermkapjes, 
een gebruiksaanwijzing met beelden. Het 
Gibbon-Rack  heeft een gelakt stalen on-
derstel met valbescherming, een variabe-
le set-up lengte  2-3 m, met lijn van 4,5 m, 
ca. 30 kg. 
99 273 1201   Set 354,55 429,—

Slacklines

Gibbon Slackline-Set 
“Independence Kit Classic”

Slacklinen zonder boom. Het vrijstaande 
slackline-systeem is bij uitstek geschikt 
voor permanente installatie in de tuin 
vanwege grondverankeringen en weers-
bestendigheid. De set kan snel en ge-
makkelijk binnen 15 minuten worden op-
gesteld en past in elke tas dankzij het 
compacte formaat. Bevat: 15 m “Line 
Classic”, 2 Slack frames “A-Frame”,  
2 grondschroeven (70 cm), 1 ratel. 
99 273 1504   Set 254,55 308,—

Gibbon Slackline-onderstel  
“Slack Rack Fitness”

Optimaal voor een heel effectieve li-
chaamstraining met een hoge plezierfac-
tor. Verbindt de evenwichttraining van de 
slackline met fitnessoefeningen. Het slac-
kline-gestel kan zowel binnen als buiten 
opgesteld worden. De meegeleverde stret-

Gibbon Slack Rack 
Extentie verlengt

Verlengt de Slack Rack tot 4 m. Niet com-
patibel met Slack Rack 300 of oudere mo-
dellen. Staal met poedercoating. 1 m, 7 
kg, antraciet. 
99 273 1706   Stuk 68,55 82,95

 4 Toegelaten 
voor rekpalen

chband en de handgrepen verhogen de 
trainingsmogelijkheden(fitness upgrade). 
compleet met trainingsplan. Ideaal ook 
voor reha en therapie. Incl. 4m fitnessline 
(100 % polyester). Met rubbervoeten voor 
een veilige stand. Flexibel opbouwtoestel: 
2 m of 3 m. Breedte: 36 cm 
99 216 3420   Stuk 362,81 439,—

L: ca. 253 cm

L: ca. 136 cm
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Slackstar Slack-Frame 
“Kindergarten”

Training van evenwicht en coördinatie. Er 
is geen gereedschap nodig om het op te 
zetten, toch is het Slack-frame zeer sta-

Gibbon Slackline 
“Sporthal-Set”

In 3 verschillende hoogtes (30, 50, 70 
cm) verstelbaar. Hiermee kunt u de 
hoogte snel aanpassen aan de respec-
tievelijke leeftijdsgroep. De rubberen 
voetjes van het Slack-frame beschermen 
de halvloer tegen krassen. Makkelijk op 
te spannen. Valbescherming aan de bo-
venkant van het frame biedt een hoge 
veiligheid. Bevat: 2 Gibbon Slack 
Frames, 1 Gibbon Slackline “Classic Li-
ne”, 1 ratelbescherming. 
99 283 4102   Set 194,21 235,—
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biel, snel op te zetten en instelbaar in 
twee hoogtes (28 en 45 cm). De lage 
hoogte van 28 cm is ideaal voor kinderen. 
Max. belasting 100 kg, LxBxH: 
314x48x51 cm, berken multiplex. 
99 282 9207   Stuk 758,68 918,—

Slackline-Tools Slackline 
“Slack ’n’ School”

Attractieve, snel en eenvoudig te spannen 
slackline. Speciaal ontwikkeld voor het 
slacklinen in zalen. Toegelaten voor be-
vestiging aan rekpalen tot een hoogte van 
50 cm. Door de flexibele slanghaken aan 
de uiteinden wordt de slackline aan de pa-
len veilig en gripvast aangebracht. 10 m 
lange slackline (100 % polyester) met 2 
ronde lussen, ratel en ratel safety lock. 
Bandbreedte 30 mm. 
99 216 5804   Stuk 86,78 105,—
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