från

172,99

TOPPbetyg
sportime.se

a Sport-Thieme® Träningshandboll ”Grippy”

En mycket bra träningshandboll av PURRubber Grip med utmärkt grepp. Det behövs inget harts. Lätt att fånga, bra
studs- och spelegenskaper. Mjuk bollkänsla tack vare extra mjuklaminering.
Sydd med 32 paneler.
71 212 2973 Storlek 1 st. 207:— 258,75
71 212 2960 Storlek 2 st. 207:— 258,75
71 212 2957 Storlek 3 st. 207:— 258,75
från 10
per st. 172,99 216,24
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Tchouckboll
✔ Finns i 2
storlekar
✔ Vinkeln
kan ställas
in mellan
55-65 grader

Har 4 hål

Har 4 ursparningar i hörnen

c Sport-Thieme® Målbursnät
b Sport-Thieme® Tschoukboll

Ett träningsredskap för handbollsspelare. Om det gäller kastträning, målvaktsträning eller lagmatcher: I alla situationer och för alla åldersgrupper är det
här ett perfekt träningsredskap. Mycket
stabil ram och ett robust nät som alstrar
en mycket stark retur. Ramen kan ställas

in på 55-65 graders vinkel. Finns i 2 storlekar 100 x 100 cm med speciellt nät 80 x
80 cm och 120 x 120 cm med nät 100 x
100 cm.
100 x 100 cm
71 115 9309
st. 1 999:— 2 498,75
120 x 120 cm
71 115 9396

för inomhushandboll

Optimera och förbättra kast- och målvaktsträning. Perfekt att träna kastprecision med. Målnätet kan enkelt monteras i
ett handbollsmål med snabbkopplingar i
plastmaterial. OBS! Vid montering på ett
fritt stående handbollsmål, måste målet
absolut förankras säkert. 3 x 2 m. Kan lest. 2 848:— 3 560:— vereras i två utföranden: med 4 st. hål,

hålens ø ca 38,5 cm eller med 4 st. ursparningar i hörnen.
Med 4 st. hål
71 206 6729
st. 952:— 1 190:—
Med 4 st. ursparningar
71 206 6732
st. 952:— 1 190:—

Volleyboll
Många fler volleybollar och
-enheter hittar du i shoppen:
sportime.se

d
e

d Sport-Thieme® Beachvolley- e Volleyboll ”Gold Cup”
boll ”Soft”

Syns optimalt med sina lysande färger
gult, orange och vitt. Mjukt syntetläder
med latexblåsa.
71 108 5714
st. 199:— 248,75
från 10
per st. 173:— 216,25
Tfn 031-743 90 49 · info@sportime.se

En robust och slitstark träningsboll.
Med sin mjuk PUR-yta går det lätt att spela bollen och den passar också bra för nybörjare.
71 108 2106
st. 216:— 270:—
från 10
per st. 199:— 248,75
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