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Vrijetrap-Dummy “Pro Soft”
Het oppervlak is van polyurethaan, een zacht, niet splin-
terend, glad hardschuim dat zeer resistent is. De 2 stalen 
pinnen zorgen op het grasveld voor een stabiele stand. 
Verder is deze dummy in de hoogte verstelbaar tot ca. 
175-195 cm en uitgerust met een terugveringssysteem. 
Ca. 150x50 cm, 3,5 kg. 
99 217 8615   Stuk 89,26 108,—

Sport-Thieme Soccer Dummys
Ideaal voor techniek-, coördinatie-, en keeperstraining; 
als bij vrijschop oefeningen. Snelle op- en afbouw.  De 
net-dummy wordt met klittenband aan de kunststof stok 
bevestigd. De stok kan voor slalomtraining gebruikt wor-
den en is door middel van een quick-click techniek 
plaatsbesparend opbergbaar.  Het bijhorende grondan-
ker uit metaal zorgt voor een veilige stand. In 2 maten 
leverbaar.
99 232 7600  130x55 cm Stuk 43,76 52,95 
vanaf 3 per Stuk 38,80 46,95
99 232 7613  170x60 cm Stuk 60,29 72,95 
vanaf 3 per Stuk 56,16 67,95

H: 130 cm

H: 170 cm

 4 Snelle op- 
en afbouw

Set
Sport-Thieme Soccer Dummy Set

Bestaat uit:
•    3 Sport-Thieme Soccer Dummys 1|, 130x55 cm
•    2 Sport-Thieme Soccer Dummys 1|, 170x60 cm 
5-delige set 39,46 47,75 besparen! 
99 261 3606 5-delige set 197,52 239,—

Voetbal-Training

Standvoet voor vrije trapdummy 
“Pro-Soft”

Met deze standvoet kunt u de dummy ook op een harde 
ondergrond zoals kunstgrasveld of in de zaal gebruiken. 
Met behulp van de snoer aan de voet kan de dummy zon-
der problemen zoals een slede snel en eenvoudig op een 
nieuwe standplaats worden getrokken. Verzinkt en ge-
lakt ijzer. Ca. 7,5 kg. 
99 217 8628   Stuk 64,42 77,95

SetVrijetrap-Dummy-Set “Pro-Soft” 
voor harde speelvelden

Bestaat uit :
•    5 vrije trap dummies “Pro Soft” 5|
•    5 standvoeten voor vrije trap dummies “Pro Soft” 6| 
5-delige set 75,— 90,75 besparen! 
99 217 8631 5-delige set 693,39 839,— 4 Voor harde ondergrond en kunstgras

 4 In hoogte verstelbaar
 4 Met terugveringssysteem
 4 Met 2 stalen pinnen voor stabiele stand
 4 Uit UV-bestendige kunststof
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Air Dummy
De luchtgevulde Air Dummy staat zelf weer op. Snel op-
gepompt en met water opgevuld, is het geschikt voor zo-
wel binnen als buiten te gebruiken. Het zachte PVC 
materiaal materiaal is om verwondingen te voorkomen 
en is UV en weerbestendig.De geïntegreerde draaggre-
pen maken de Air Dummy is gemakkelijk te transporte-
ren. Gemaakt van PVC. (ØxH) 45x175 cm, 2 kg, gevuld: 11 
kg. (ØxH) 56x205 cm, 3 kg, gevuld: 23 kg. Incl. trechter.
99 280 1009  175 cm Stuk 100,83 122,— 
vanaf 3 per Stuk 92,56 112,—
99 280 1012  205 cm Stuk 119,01 144,— 
vanaf 3 per Stuk 100,83 122,—
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Meteen meebestellen:
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In set:

90,75 besparen!
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vanaf 38,80
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H: 175 cm

H: 205 cm

Nieuw!  Sport-Thieme 
Verspring- en coördinatiemat

Veelzijdig indoor trainingsmat van antislip-PVC. 
Bovenkant voor coördinatietraining met 9 velden en mar-
keerpunten voor werpspellen. Bodem met markeringen 
voor het meten van de sprongafstand in stappen van 5 
cm en voetvormige sprongmarkering. Licht en ruimtebe-
sparend omdat het kan worden opgerold. Afmetingen 
(LxBxH): 350x100x0.4 cm, ca. 1,4 kg. 
99 286 8400   Stuk 85,95 104,—
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Nieuw!


