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Sport-Thieme 
Slackline-Set

De allrounder-slackline in de beproef-
de kwaliteit van Sport-Thieme brengt 
alles mee waardoor u meteen kunt 
starten. De bijgeleverde boombescher-
mers voorkomen beschadiging van de 
boomschors. Met de praktische trans-
porttas heeft u de slackline altijd bij 
de hand. 50 mm brede flexband van 
100 % polyester met veiligheidslussen. 
Lengte verstelbaar door ratel.  Inhoud: 
15m of 25m line, ratel met 2 m ratel-
band, transporttas en boombescher-
mers. Scheurvastheid van de line: 4 t.
99 217 1500  15 m Set 43,76 52,95 
99 217 1513  25 m Set 60,29 72,95
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 
1584-PS17-312.8-Z

Slackline-Tools Slackline 
“Kids ʼnʼ Slack”

De kindvriendelijke slackline maakt ba-
lanceerpret makkelijker. De extra zachte, 
brede band omsluit de kindervoet op ide-
ale wijze. Alle metalen delen zijn speciaal 
voor de slackline ontwikkeld, zorgvuldig 
afgerond en bieden daarom een maximum 
aan veiligheid. Een leuk idee is het attrac-
tieve diersporendesign. 10 m lange slack-
line van een 46 mm brede band (100 % 
polyester), ratelbedekking, 2 boomlus-
sen, 4 boombeschermers. 
99 216 6201   Stuk 86,78 105,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

 4 Maximum aan veiligheid
 4 Extra zachte, brede band 
met diersporendesign 
omsluit de kindervoet 
op ideale wijze

 4 Hoogwaardige en duur-
zame slackline met 
eenvoudige bediening

 4 Nu nieuw met ratel-
bedekking “Rat Pad”

 4 Populaire slackline voor 
beginners en allrounders

Gibbon Slackline 
“Classic Line”

De opvolger van de cultus-slackline! Met 
de balanceerlijn tovert u gelijk welke 
plaats om tot een avonturenspeelplaats. 
Kleine en grote evenwichtsacrobaten kun-
nen op speelse wijze coördinatie en fit-
ness oefenen in de tuin, het park, de turn-
zaal. En op elke nieuwe plaats wordt het 
weer spannend. Robuuste flexband (B: 50 
mm) van 100 % polyester, met veiligheids-
lussen via de ratel in de lengte individueel 
instelbaar. Incl. ratelbedekking. L: 12,5 m 
of 22,5 m band +2,5 m ratel inclusief ra-
telband. Volgens DIN en TÜV-gekeurd. Ex-
treem belastbaar: tot 4 t.
99 214 1608  15 m Stuk 52,02 62,95 
99 214 1611  25 m Stuk 68,55 82,95
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: 
Z1A_14_03_64713_005

 4 Allround-slackline
 4 Zeer scheurvast
 4 Incl. boombeschermer
 4 Incl. draagtas
 4 Totale lengte 
van 17 tot 27 m

Gibbon Slackline 
“Fitness Line”

Naast recreatieve sporters is deze slackli-
ne bijzonder geschikt voor professioneel 
gebruik. Gibbon ontwikkelde de 12,5 m 
lange band (100% polyester) in nauwe sa-
menwerking met fysiotherapeuten en be-
wegingswetenschappers. Tijdens slackli-
nen kunnen gebruikers ook fitnesstrai-
ning en balanstraining combineren met de 
meegeleverde stretchband en de 2 hand-
vatten. Incl. spanband (2,5 m), met staal 
beklede ratel voor individuele lengtever-
stelling. Stretchband, 2 handvatten, trai-
ningsposter met 16 oefeningen. Zeer veer-
krachtig tot 20 kn. 3 kg. 
99 273 1302   Set 68,55 82,95

Gibbon Grondschroef
Optimale oplossing voor ontbre-
kende bomen in de tuin. Kan al-
leen worden gebruikt in combina-
tie met het Gibbon Slack Frame. 
Verkrijgbaar in 2 hoogtes. Mobiel 
gebruik. Gemaakt van staal, max. 
belastbaarheid tot 2,5 t, 3,4 - 
4,2 kg. 
99 273 1807  70 cm Stuk 33,84 40,95

 4 Hogere fitnessbehoefte 
vanwege meer rekbaarheid 
van de Slackline

 4 Incl. stretchband, hand-
grepen en oefenposter 
voor aanvullende fitnes-
soefeningen

GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Slacklines

Accessoires

Slackline-onderstel 
“Slackboard”

Slacklining in vrijwel iedere ruimte - dat is 
mogelijk met het snel op te bouwen slack-
board. Veilige voetstand door de vlakke 
bouwwijze bij optimale lijnvrijheid. Weegt 
slechts 11 kg en is eenvoudig op te bou-

L: ca. 240 en 356 cm
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Hulptouw voor slackline
De scheurbestendige en weersbestendige 
touw is uitgerekt boven de slackline en 
biedt de nodige hulp voor kinderen of be-
ginners. L: 20 m, dikte: ca. 0,8 cm, blauw-
rood-zwart. 
99 263 4601   Stuk 21,07 25,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.
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Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl

Slackline

vanaf 43,76

Handgrepen

wen. Beuk. Belastbaar tot 120 kg. Ge-
schikt vanaf 5 jaar. Lxh: 30x32 cm. Com-
pleet incl. 35 mm brede slackline (100 % 
polyester)
99 217 3809  240 cm Stuk 338,02 409,— 
99 217 3812  356 cm Stuk 508,26 615,—


