Aktivitetslekar
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✔ Med polster
✔ Kantskydd runtom

✔ Med utsågade
handgrepp
✔ Kan inte välta
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a Sport-Thieme® Rullbräda ”Standard”

Sport-Thieme® Rullbrädor

i

Mycket roligt för stora och små genom att åka sittande, liggande, i knästående eller också parvis. Alldeles
utmärkt även för bollspel och tävlingskörning. Barn
övar på ett lekande sätt att balansera, handskas med
och lära sig laganda. Med hål för lina till rullbrädan
att dra den med. Kan inte välta tack vare den låga
tyngdpunkten (h: ca 9 cm). Stabilt flerskiktigt naturlackerat trä med extra lättrullande kullagrade styrhjul. Slittåliga robusta däck helt i gummi. 10 års garanti (undantaget ”Soft”). Kan belastas över 120 kg
och är därmed nästan oförstörbar!

4 st. enkla länkhjul. 62 x 35 cm. 10 års garanti!
71 128 5404
st. 476:— 595:—
från 5
per st. 432:— 540:—
från 10
per st. 389:— 486,25
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av
vuxen.

b Sport-Thieme® Rullbräda ”Soft”

Med polster.
st.
71 128 5420
från 5
från 10

Du sparar 44:— 55:—!
st. 735:— 918,75
per st. 692:— 865:—
per st. 649:— 811,25

Varning! Innehåller smådelar som kan sväljas. Risk för kvävning. Inte
lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av vuxen.

✔ Fordon för barn
från 2-12 år
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c Sport-Thieme® Rullbräda ”Ergo”

Mer skoj för stora och små. Genom de utsågade
handgreppen har du lätt hantering och skydd för händerna. Passar utmärkt till grupplekar, tävlingskörning,
balans- och bollekar. Den kan inte välta tack vare en låg
tyngdpunkt. Stabilt, flerskiktigt trä, naturlackerat, extra
lättgående länkhjul på kullager. Slittåliga, robusta
helgummihjul. Mått: 62 x 35 x 9 cm. Kan belastas över
120 kg och är då nästan outslitlig! Mönsterskyddad design. 10 års garanti!
71 128 8504
st. 519:— 648,75
från 5
per st. 476:— 595:—
från 10
per st. 432:— 540:—
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av
vuxen.

Passar till
ålder:
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d Winther® Viking trehjuling ”Maxi”

En attraktiv version av en trehjuling. Den justerbara
sitsen passar barn från 4 till 10 år. Sadelhöjd 26 cm, höjd
på styret 70 cm, total längd 98 cm, vikt 12 kg.
71 181 9003
st. 2 675:— 3 343,75

e

e Winther® Viking dubbeltaxi

För unga kavaljerer som gärna vill ta med 2 barn
till. Så kan man ge sig ut på fantasiresor. Sitthöjd 38 cm,
styrets höjd 62 cm. För 3 barn från 4-8 år. Passar även
för vuxna – att sitta på bänken bak och trampa pedalerna fram.
71 181 8505
st. 3 979:— 4 973,75

M E R B A R N F O R D O N!
Från en högvärdig trehjuling via den klassiska sparkcykeln
till en bil för barn: Spana in ditt passande barnfordon på:
sportime.se
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Alla priser utan/ inkl. moms.

