Hoppblock
Ovansida:
pressenningstyg

Användningsområde:
höjdhopp, fallskydd upp till
max. 2 m höjd

Användare:
skolor och
klubbar

a Sport-Thieme® Nedslagsmatta

Enligt EN 12503-1, typ 7 eller typ 8. Nedslagsmattor ger högsta möjliga säkerhet i gymnastik. De
fungerar som fallskydd i skol- och föreningsgymnastik
när kroppen landar på mattan. För nedhopp med säkra
landningar från redskap rekommenderar vi att även lägga
en extra gymnastik- eller landningsmatta ovanpå. Fylld
med högkvalitativt, elastiskt specialskum med volymvikt
20 eller 23. Med mattan med en volymvikt på 20 (typ 7)
och samma hårdhetsgrad sjunker man ner djupare.
Överdrag av blått presenningstyg i 100 % polyester
med lufthål, undersida med glidhämmande, räflat
från

Undersida:
präglat
gymnastikmattstyg

gymnastikmattstyg (100 % polyester). Mattan är
utrustad med 4 st. bärhandtag. Levereras i
standardfärgen blått.
EN 12503-1 typ 7
150 x 100 x 25 cm
71 119 8010
st. 2 502:— 3 127,50

Med praktiska
bärhandtag
300 x 200 x 30 cm
71 119 8049

st. 6 397:— 7 996,25

200 x 150 x 30 cm
71 119 8007

st. 3 627:— 4 533,75

2 069:–

TOPPbetyg
sportime.se

b Sport-Thieme®
Halvrunt block

Ett udda men fantastiskt roligt redskap.
Lämpligt i förskolor, skolor, sjukgymnastik eller klubbar. Ger en utmaning och
kan användas överallt. Kärnan är i kvalitetsskum med 100 % polyesteröverdrag.

d Sport-Thieme®

Halvrunt block ”Mini”
71 121 3124
st. 2 069:— 2 586,25

Trapetsplintar

Halvrunt block ”Medi”
71 121 3111
st. 2 502:— 3 127,50
Halvrunt block ”Maxi”
71 121 3108
st. 2 934:— 3 667,50

✔ 3 hopphöjder: 50,
80 och 105 cm
105 cm

från

TOPPbetyg

42

cm

60

90

cm

sportime.se

c 3-delad bock/plint

Praktisk träningshjälp för säkra hopp
och övningar. Av specialskumgummi,
överdrag av mycket slitstarkt polygripmattstyg (100 % polyester). De 3 komponenterna kan användas var för sig och
kan kopplas ihop med ett kardborresystem. Stor anliggningsyta mot golv gör att
den står stadigt. L x b x
h: 90/50 x 60/30 x 105 cm, ca 11 kg.
71 120 5477
st. 5 529:— 6 911,25

3 627:–

✔ Inkl. bäruttag för lätt
förflyttning

Inre kärna av skumgummi volymvikt
30/50
Framtagen enligt kraven för säkerhet,
mångsidighet, ändamålsenlighet och
hållbarhet ger den här praktiska träningshjälpen ett högsta mått av glädje
och säkerhet för alla som tränar. Högvärdigt, slitstarkt överdrag av polygrip
(100 % polyester). De trapetsformade
enskilda delarna är hopkopplade med
varandra med fastsittande kardborreband, men kan också användas en och
en. Därigenom uppstår mångsidiga användningsmöjligheter för artistisk och
rytmisk gymnastik, inom terapi och rehabilitering eller också för fritiden. Speciellt intressant: Med den nya sortens
anordning av kardborrebanden kan enskilda plintdelar kopplas ihop till en
stoppad friståendeyta. Tätt sittande
bäruttag underlättar en förflyttning.
Utföranden och priser: se tabell.

Sport-Thieme® Plintar
Utförande Total
ArtikelGrundyta
Överdel
nummer
höjd
(l x b x h)
(l x b)
71 121 4329 2-delad 75 cm 85 x 60 x 75 cm 85 x 30 cm
71 121 4303 3-delad 120 cm 130 x 90 x 120 cm 120 x 45 cm
71 121 4316 4-delad 120 cm 130 x 90 x 120 cm 120 x 45 cm

Höjd
Pris
enskilda
delar
25 cm 3 627:— 4 533,75
40 cm 8 820:— 11 025:—
30 cm 9 946:— 12 432,50

Alla priser utan/ inkl. moms.

