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Sets

 4 Met alumini-
um stokjes

Henrys Diabolo Vision Free
Bijzonder gemakkelijk aan te drijven dia-
bolo in transparante kleuren. Dankzij de 
kogellagers en vrije loop-as zijn extreem 
snelle rotaties en loop-eigenschappen 
mogelijk. 252 g, ø 13 cm, L: 13,5 cm. Incl. 
aluminium stokjes. 
99 140 5907   Stuk 42,11 50,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.

Henrys Jongleerbord
Set van kunststofbord en jongleerstok 
van beukenhout. Met 2 ringen aan de on-
derkant van het bord voor verschillende 
moeilijkheidsgraad. Geometrische sym-
bolen aan de zijkant maken het makkelij-
ker om de rotatiesnelheid van het bord in 
te schatten. ø jongleerbord: ca: 25 cm, 
jongleerstaaf: ca. 50 cm. Kleur volgens 
voorraad. 
99 283 7909   Stuk 8,22 9,95

Nieuw!  Henrys Jongleerset 
“Basis”

Een selectie van populaire en bewezen 
jongleerartikelen om tot 25 personen ple-
zier en enthousiasme voor jongleren te 
geven.
Set bestaat uit:
•  15 jongleerdoeken
•  5 diabolo “Beach” inclusief handsticks 

“Beach”
•  5 jongleerborden inclusief stokjes

Nieuw!  Henrys Jongleerset 
“Schoolklas”

Jongleerset voor scholen en clubs (32 
personen).
Set bestaat uit:
•  15 jongleerdoeken
•  5 diabolos “Beach” inclusief hand-

sticks “Beach”

Nieuw!  Henrys 
Jongleerset “Vrije tijd”

Jongleerset voor 20 personen voor een actie-
ve pauze op scholen, maar ook handig bij va-
kantiedagen. 7,2 kg.
Set bestaat uit:
•  3 beanbags “stretch” 
•  1 diabolo “Vision” incl. aluminium handgre-

pen
•  2 jongleerborden inclusief stokken
•  1 flowerstick inclusief handsticks
•  3 jongleerballen “HiX balls”, ø 62 mm
•  1 diabolo-koord L: 10 m incl. schaar
•  1 werpschijf “neopreen”

Henrys Beanbags “Premium”
Jongleerballen, goed in de hand liggend, 
ronde bal van stretch nylon met gierstvul-
ling, ø 6,8 cm, ca. 120 g, in verschillende 
kleuren. 
99 136 0312   3 stuks 20,25 24,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

•  3 flowersticks inclusief handstokken
•  12 jongleerballen “HiX balls”, ø 62 mm
•  1 diabolo-kabel 10 m
•  3 Scarf Poi (met stoffen staart)
•  Incl. praktische grijze vouwbox met 

scharnierend deksel, LxBxH: 
60x40x32 cm 

99 288 0701   Set 279,34 338,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

•  5 diabolos “Vision” inclusief aluminium 
handsticks

•  5 jongleerborden inclusief stokken
•  3 flowersticks inclusief handstokken 
99 288 0802   Set 457,85 554,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

•  1 werpring “neopreen”
•  1 komeet “neopreen”
•  2 yo-Yo “Lizard”
•  2 Kendama “Street”
•  2 Scarf Poi “Kids” (met stoffen 

staart)
•  2 Scarf Poi (met stoffen staart)
•  1 praktische grijze vouwbox met 

scharnierend deksel, LxBxH: 
60x40x32 cm 

99 288 0903   Set 228,10 276,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jon-
ger dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht 
van een volwassene.
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Nieuw! Henrys Jongleerkegel 
“Classic Training”

Medium-snel draaiende jongleerknots 
met bijzonder onbreekbare kunststof bo-
dy, 58 cm lang, ca. 215 g. Met zilveren 
glitterfolie en body in neon kleuren blauw, 
zwart, wit, geel, rood, roze, oranje, paars, 
groen. Levering volgens kleur gesorteerd. 
99 283 8003   Stuk 25,58 30,95

1 Nieuw!  Henrys Jongleerkegel 
“Europ”

Jongleerknots met een zeer uitgebalan-
ceerd draaigedrag van resistent kunst-
stof. Witte body met zilveren handgreep 
en zwarte tops en knoppen. Met rode me-
talen folie aan de onderkant, 52 cm lang, 
ca. 218 g 
99 286 8804   Stuk 23,55 28,50
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3 ø 6,8 cm

Henrys
In 1984 werd de eerste jongleerknots 
ter wereld gecreëerd vanuit een garde 
in een keuken van een apparte-
ment. De producten van Henry worden 
vandaag nog steeds vervaardigd 
met de hoogste normen van 
kwaliteit, technologie, precisie 
en milieubewustzijn.

Henrys Jongleren

Nieuw! Nieuw!


