Lekhinderbanor
a Multiaktivitetskon

Originalet med rund basplatta i flexibel, belastningsbar plast. Bygg en egen hinderbana, träningshäckar, mål etc. Kan även
användas på fotbollsträning till att dribbla
mellan. Konerna kan staplas så de sparar
plats, är väderbeständiga och syns mycket
bra med sina signalfärger. Smala tunnband
kan sättas fast i springorna, gymnastikstavar även vågrätt. Utan tunnband och
gymnastikstavar.
30 cm, 8 hål
71 197 2102
st. 67:— 83,75
från 6
per st. 63:— 78,75
från 10
per st. 59:— 73,75
50 cm, 12 hål
71 197 2115
från 6
från 10

b Multiaktivitetsset

a

✔ Snett hopsvetsade skarvar: e xt emt
motståndskratiga mot
att brytas

st. 119:— 148,75
per st. 112:— 140:—
per st. 103:— 128,75

f

TOPPbetyg

c Sport-Thieme®

Tunnband av syntetmaterial

Av syntetmaterial enligt DIN 7912. Med
handriktig, greppvänlig proil, kan inte gå
sönder och splittrar inte. Snett sammansvetsade skarvar. Kan även användas i
vatten. Finns i följande modefärger: blått,
gult, grönt och rött.

✔ Kan inte gå av och
håller formen
✔ Halkhämmande
och flata
ändskydd

sportime.se

ø 70 cm
71 129 3601 Blå
från 10

st. 77:— 96,25
per st. 74:— 92,50

71 129 3614 Gul
från 10

st. 77:— 96,25
per st. 74:— 92,50

71 129 3627 Grön
från 10

st. 77:— 96,25
per st. 74:— 92,50

71 129 3630 Röd
från 10

st. 77:— 96,25
per st. 74:— 92,50

Set

Ett basset för den första hinderbanan:
• 4 st. gymnastikstavar i olika färger
• 1 st. smalt tunnband vartdera med
ø 40, ø 50 och ø 68 cm, sid. 47 g
• 4 st. gymnastikstavshållare e
• 2 st. gula multiaktivitetskoner a
• 2 st. röda multiaktivitetskoner a
71 197 2186
Set 790:— 987,50

e

Kreativa aktivitetslekar i shoppen:
sportime.se

e Sport-Thieme®

Gymnastikstav i bok

Jämnt slipad, olackerad, ø 28 mm, med
avrundade stavändar, längd: 100 cm.
71 126 5008
st. 30:— 37,50
från 20
per st. 28:— 35:—

f

f Sport-Thieme® Gymnastikstav av syntetmaterial

®
d Sport-Thieme

Tävlingstunnband

Det här tunnbandet är speciellt framtaget
enligt riktlinjerna för rytmisk gymnastik.
FIG-certiikatet bekräftar att det är godkänt för oiciella tävlingar. Extra stabil
rund proil, ø 20 mm. Yttre diameter:
ca 89,5 cm, vikt: ca 305 g.

46

Av elastiskt syntetmaterial i rött, blått,
gult eller grönt. Kvalitetstestad under extrema förhållanden: Kan användas i temperaturer från –15 °C till +50 °C, väggtjocklek ca 3 mm, mycket hållbar. Även
lämplig för vattengymnastik. Lock på bägÄven lämpligt för vattengymnastik.
ge ändar.
71 125 8501 Mediumblå
100 cm
71 125 8514 Sommargul
71 126 4500 Blå
st. 44:— 55:—
71 125 8530 Kardinalröd
71 126 4513 Gul
st. 44:— 55:—
71 125 8543 Vit
71 126 4526 Grön
st. 44:— 55:—
71 125 8527 Turkosgrön
71 126 4555 Röd
st. 44:— 55:—
st. 108:— 135:— från 15
per st. 40:— 50:—
från 20
per st. 100:— 125:— från 30
per st. 36:— 45:—
Alla priser utan/ inkl. moms.

