Lär dig simma
Endast hos
Sportime®

a Sport-Thieme®

Vattenrutschkana för bebisar

Roligt och meningsfullt hjälpmedel som tidigt tränar ditt
barns utveckling.
Rutschkanan är med sin storlek perfekt för att utan risk
kunna användas till vattenträning för småbarn från och
med sex månaders ålder. Förutom leknöjet är det balanssinnet som stimuleras och muskulaturens reflexer som tränas, vilket gör det meningsfullt att använda rutschkanan.
Den har gjorts av en slitstark PVC-folie, har sex separata
luftkammare och höga sidoväggar som säkerhet. En fastsatt flik för en fot ger ytterligare säkerhet. 130 x 70 x 60 cm.
71 112 1823
st. 952:— 1 190:—
Varning! Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn
av en vuxen.

m
45 c

✔ Extremt stabil och slittålig
✔ Kan inte gå sönder
✔ Med textil skyddshud
✔ 5 cm tjock
✔ Med glidräflor

TOPPbetyg
sportime.se

b Sport-Thieme®

Simplatta ”Top”

29 cm

från

173:–

En sim- och träningshjälp i extra bra kvalitet. Plattan i
sin speciella form med glidräflor är tillverkad av lätt
skumgummi och ger säkerhet tack vare sin stabilitet.
Mått: ca 45 x 29 x 5 cm.
71 113 1837 Röd
st. 190:— 237,50
från 10
per st. 173:— 216,24
71 113 1811 Gul
från 10

Nyhet!
✔ Optimerat säkerhetsklickspänne
✔ Förbättrat skumgummi
✔ Ännu stabilare och håller
ännu längre
✔ Ny färg: blått-rött så att det
syns mycket bra i vattnet

st. 190:— 237,50
per st. 173:— 216,24

c Nyhet! Sport-Thieme® Simbälte

Enligt EN 13138-1:2014. Flytkroppar av plastazote.
Med säkerhetsrem och säkerhetsklickspänne. Steglöst
justerbart. Behagligt att ha på. Finns med 4 delar upp
till 30 kg och med 6 delar upp till 60 kg. Flytkropp: rödblå, 5 cm tjock.
Upp till 30 kg, 4-delat
71 248 1803
st. 138:— 172,50
från 10
per st. 119:— 148,75
Upp till 60 kg, 6-delat
71 248 1816
från 10

st. 155:— 193,75
per st. 138:— 172,50

FLER SIMARTIKLAR!
Riktig utrustning för tävling, träning och motion –
Här hittar profs, förenings- och motionssimmare många fler
simartiklar: sportime.se
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Alla priser utan/ inkl. moms.

