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✔ Made in Germany
✔ Dess mycket goda
köregenskaper ger den
originala Pedalo® en
optimal rörelseamplitud
✔ För inom- och
utomhusbruk
✔ Gunga, pendla och snurra
runt fritt svävande
✔ Ergonomisk form
✔ Fodrad
✔ Kan hängas upp på romerska ringar eller på en
upphängning i taket b

a Sport-Thieme®

Flygande gunga

Gunga, pendla, snurra – och sväva fritt!
Det är roligt med den här Flygande
gungan. Genom att skjuta ifrån med händerna i golvet kan du sätta gungan i rörelse. Du kan utföra lekar som att ta upp och
kasta ärtpåsar medan du gungar. I terapisyfte kan även svårt funktionshindrade
barn och barn med rörelsehinder samla
värdefulla erfarenheter. Det stärker tonusen. Gungan anpassar sig till varje
kroppsställning som att ligga på mage, på

 ast hos
Sportime®
rygg eller sitta på huk. Den flygande
gungan hängs upp i varje sida var för sig i
föreintliga romerska ringar eller i en enpunktsupphängning. Även ängsliga barn
vågar snart använda gungan. Den kan
ställas in individuellt. Överdrag: fodrad
segelduk (100 % bomull). För barn, l x b:
98 x 75 cm, kan belastas upp till 100 kg,
TÜV-kontrollerad. För vuxna, l x b: 153 x
79,5 cm, kan belastas upp till 200 kg.
För barn
71 127 1922
st. 1 558:— 1 947,50

c Pedalo® Combi

Det är roligt att köra Pedalo – och
med dubbla hjul och större yta att stå
på går det lätt att lära sig. L x b x h:
47 x 37 x 22 cm. Kan belastas upp till
200 kg. 10 års garanti!
71 129 6206 Med svarta däck
71 129 6222 Med vita däck
För vuxna
st. 1 125:— 1 406,25
71 127 1935
st. 2 155:— 2 693,75
från 5
per st. 1 082,02 1 352,53
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska använ-

Pedalon för två med extra stora ytor
att stå på (60 x 14 cm). Övningar två och
två ökar svårighetsgraden, kräver samordnade rörelser och främjar det sociala
beteendet. Olika positioner som rygg mot
rygg, ansikte mot ansikte, båda åt samma
eller motsatta håll ställer alltid nya krav.
Passar för alla åldersgrupper. Kan belastas upp till 200 kg. Storlek: l x b x h:
64 x 38 x 22 cm. 10 års garanti!
71 129 7300
st. 1 209:— 1 511,25

das under tillsyn av vuxen.

Varning! Ska användas under tillsyn av vuxen.

b Pedalo® Classic

Varning! Ska användas under tillsyn av vuxen.
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Slacklining
✔ Allround-slackline
✔ Mycket hållbar
✔ Inkl. trädskydd
✔ Inkl. påse

e Sport-Thieme®

Balansigelkottar

Gör balansövningar till en spännande lek
som samtidigt verkar som en behaglig fotmassage. Det stärker koordination och
rörlighet samt kroppsperceptionen.
Passar även för diverse styrkeövningar
och olika lekar. Med nålventil för individuell tryckinställning. ø 16 cm.
Kan belastas upp till 90 kg.
71 186 5208
Par 199:— 248,75

d Sport-Thieme® Slacklineset
En allround-slackline i beprövad
Sport-Thieme-kvalitet har allt så att du
kan börja direkt. Medföljande trädskydd
skyddar trädets bark mot skador. Med
den praktiska transportpåsen har du alltid din slackline till hands. 50 mm brett
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flexibelt band i 100 % polyester med säkerhetsöglor. Justerbar längd med lastspännare, inkl. transportpåse och trädskydd. Linans bristningsgräns: 4 t.
71 217 1500 15 m
Set 432:— 540:—
71 217 1513 25 m
Set 605:— 756,25

f Sport-Thieme®



Balansset Igelkott

Ett set består av 6 par balansigelkottar i olika färger.
71 186 5211
12 st. i set 1 149:— 1 436,25
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