Kastspel

KASTGLÄDJE
stÄnnu fler frisbeear och ka
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från

29:–

®
a Volley Frisbee
”

”Soft Saucer

bra flygDen här frisbeen har mycket
skador eftersom
egenskaper, ingen risk för
tryck, sorden är mycket mjuk. Enfärgat
grönt, gult,
terade färger i rött, blåt t,
g.
orange, violett. ø 25 cm, 25
st. 34:— 42,50
71 132 5401
per st. 29:— 36,25
från 12

som kan sväljas. Risk för
Varning! Innehåller smådelar under 3 år.
barn
kväv ning. Inte lämplig för

c Original Sport-Thieme®
Catch-boll

b Sport-Thieme® Tennisring
för turneringar

Mossgummi, inre ø: 10,5 cm,
yttre ø: 17 cm, ca 220 g.

71 135 3512 Blå
71 135 3525 Röd
71 135 3538 Vit
71 135 3541 Gul
71 135 3554 Grön
från 10

st. 43:— 53,75
st. 43:— 53,75
st. 43:— 53,75
st. 43:— 53,75
st. 43:— 53,75
per st. 37:— 46,25

✔ Säkerhet tack vare
ett mjukvinylmaterial
✔ Kan användas även i
vatten
✔ Med ventil

Catchbollen tränar på ett mångsidigt och
lekfullt sätt inte bara ögat och ögonhandkoordination, utan också matematiska kunskaper, minne och speciellt socialt
samspel i grupp. Vart och ett av de sex
”ingrarna” på catch-bollen har en sifra
på spetsen som passar till motsvarande
färg på ”ingrarna”. Bollen (diam. ca
30 cm ut till spetsarna) kastas från spelare till spelare och fångas i luften med en
hand. Den sifra som inns på det ”inger”
som spelaren fångar bollen i, adderas
eller subtraheras, allt efter vad man kommit överens om i förväg. Varje spelare
ansvarar själv för sina poäng. Så tränas
koncentration, minne och räkning. Med
instruktioner.
71 132 7306
st. 132:— 165:—
från 5
per st. 117:— 146,25
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av vuxen.

✔ Av 100 % ekologiskt syntetmaterial

d Frisbeeskiva av ekologiskt
syntetmaterial

Miljövänlig och hållbar – lek med den!
Förmodligen den första frisbeen som är
tillverkad av ekologiskt syntetmaterial (en
blandning av sockerbaserad polyeten).
Andelen förnybara råvaror uppgår till
100 %. Stabila flygegenskaper över 100 m
garanteras. ø 27,5 cm, 175 g.
71 123 7506
st. 173:— 216,25
från 10
per st. 155:— 193,75

22

e Nerf Vortex Mega Sound

Rekordkast: över 90 m! En styrfjäder
åstadkommer en perfekt spiralrotation.
De speciella skårorna ger ett fast grepp,
en supersnabb rotation och den aerodynamiska designen garanterar en hög kastprecision. Och för att leken inte ska
komma till korta vid sidan om den

sportiga kastprecisionen, så producerar
de tjutande signalerna ett vansinnigt mega-sound. Från 5 år, längd: ca 32 cm,
omkrets: ca 28 cm, vikt: ca 130 g.
71 133 4803
st. 207:— 258,75
från 5
per st. 190:— 237,50
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller
smådelar som kan sväljas. Risk för kvävning.

Alla priser utan/ inkl. moms.

