Lekhinderbanor
Sport-Thiemes
lekhinderbanor:
oändligt variabla!

✔ Oändliga variationer
för lek och aktivitet
c
f

Sport-Thiemes lekhinderbanor är aktivitetsmoduler som bidrar till att utveckla motoriska och koordinativa färdigheter hos barn. Barn lär sig här på
ett lekfullt sätt att upptäcka, känna
igen och bearbeta signaler och impulser från omgivningen. Med vårt modulsystem kan många olika aktivitetslandskap ställas upp inom- och utomhus. Det passar utomordentligt bra till
att skapa lek- och övningssträckor, till
att lägga ut hinderbanor för träning
och lek samt till att träna balans, motorik och förnimmelse. Vårt modulsystem kan perfekt kombineras med våra
gymnastikbänkar, plintar och mattor.
De avrundar lekhinderbanan och gör
den till en enastående upplevelse för
barn i alla åldrar.
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h Sport-Thieme® Stödfot

Enstaka delar
Att komplettera med individuellt, att öka
ut med eller för att förverkliga egna idéer
med.

g Sport-Thieme® Stav- och
tunnbandshållare

En säker, extra flat stödfot för alla
gymnastikstavar från Sport-Thieme. Av
700 g tungt, halksäkert gummi, ø ca 23
cm.
71 135 6104
st. 89:— 111,25
från 10
per st. 86:— 107,50
från 24
per st. 79:— 98,75

i Sport-Thieme® Halvt tunn-

j Sport-Thieme® Gymnastikkloss

I kombination med gymnastikstavar och
band
tunnband uppstår otaliga möjligheter för
Ett universellt ledstycke vars delar kan
Av syntetmaterial. Samma kvalitet och ut- lek och idrott. Massivt trä med avrundade
vridas mot varandra. Med denna hållare
hörn, hygieniskt lackerad med klarlack.
har du möjlighet att komplettera din kom- förande som hos tunnbanden men i rund
proil som gymnastikstavarna. Perfekt
Med 6 hål à 25 mm. L x b x h: 30 x 15 x 10
binationshinderbana oändligt med gymkomplettering till kombinationshindren. ø cm. Utan tunnband.
nastikstavar och tunnband i plast.
71 127 6901
st. 216:— 270:—
71 132 9605
st. 29:— 36,25 ca 75 cm, gult.
st. 82:— 102,50 från 5
per st. 207:— 258,75
från 15
per st. 26:— 32,50 71 186 5921
per st. 77:— 96,25 från 10
per st. 199:— 248,75
från 30
per st. 23:— 28,75 från 10

Spara upp till 198:–!
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Sport-Thieme®
Modulsystem ”Standard”
för lekhinderbanor

Ett standardset med 52 delar för ännu
mer variation när du ställer upp dina
aktivitetslandskap.
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Ett set består av:
• 12 st. gymnastikstavar
100 cm, sorterade färger, sid 46 f
• 8 st. stödfötter h
l Sport-Thieme®
• 12 st. tunnband, 3 st. vartdera
Modulsystem ”Basic”
ø 50-80 cm, sorterade färger
för lekhinderbanor
• 20 st. stav- och tunnbandshållare g
Set
Du sparar 198:— 247,50! Ett prisvärt bassystem med 34 delar att
71 135 7400
Set 2 528:— 3 160:— börja med. Ett set består av:

• 12 st. gymnastikstavar 100 cm, sorterade färger, sid 46 f
• 8 st. stödfötter h
• 1 st. tunnband, ø 50 cm
• 12 st. stav- och tunnbandshållare g
• 1 st. halvt tunnband i
Set
Du sparar 155:— 193,75!
71 135 5433
Set 1 584:— 1 980:—
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