Klassikerna från Sport-Thieme®
Långlivade, robusta och absolut säkra!

451 gymnastikredskap till
i webbshoppen
på sportime.se

Barr, bock & Co.:
Våra klassiker av trä håller ett helt idrottsliv!
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Hoppbord, bygelhästar och
många fler gymnastikredskap för alla ändamål på
sportime.se
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Bommen är 10 cm
bred på balansytan

En balansbom att träna på i skolor
och idrottsklubbar. Sport-Thiemes
balansbom uppfyller högsta anspråk på
stabilitet och funktionalitet. Ställning av
stål med 2 ben, fötter med golvskydd som
inte färgar av sig. Höjden kan enkelt justeras från 70–120 cm i steg på 5 cm. Bom av
aluminium, klädd med 3 mm tjock iltmatta, l x b x h: 500 x 10 x 16 cm. Elastisk,
vadderad löpyta, ca 5 mm tjock. Uppställningsyta (l x b): 500 x 100 cm, ca 62 kg.
10 års garanti!
71 120 1808
st. 15 448:— 19 310:—
Kontrollerad av TÜV Austria, certiikat nr:
0326-PS16-123.8-Z
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c Sport-Thieme® Hoppbock

Äkta läder

med metallben

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

✔ Överdrag av högvärdigt kärnläder från nöt
✔ Står absolut säkert

34

b Sport-Thieme® Balansbom

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
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40 mm

Holmar av specialträlaminat – dessutom med stålkabelinlägg

Redskapsgymnastik

Höjdjustering 70120 cm

50 mm

✔ Lättrullande hjulutrustning
✔ Holmar av specialträlaminat

En klassisk hoppbock för skol- och föreningsidrott enligt DIN EN 12196 Stadigt
stålrörs- resp. träfotskonstruktion, ej avfärgande gummifötter, har dessutom transporthjul på två ben. Höjdjusterbar i steg på
5 cm. Ett ben med klämanordning för ina Sport-Thieme® Barr
justering. Stomme med specialvaddering,
”Schulsport”
ca 55 cm lång, överdrag av högvärdigt
Dambarr enligt DIN EN 914. En bottenram
kärnläder från nöt. 10 års garanti!
av stålrör som står stadigt
Höjdjustering: 90 - 130 cm
l x b: 250 x 120 cm, med integrerad hjulut71 121 8507
st. 7 299:— 9 123,75
rustning. Ben av stål, med säkrade
Höjdjustering: 100 - 150 cm
spärrhandtag. Höjdjustering från 100st. 7 599:— 9 498,75
160 cm i steg om 5 cm, avståndet mellan 71 121 8510
holmarna kan justeras från 32-55 cm. Hol- Höjdjustering: 110 - 170 cm
mar av specialträlaminat, 350 cm långa.
71 121 8523
st. 7 899:— 9 873,75
Utan skyddsmattor. 10 års garanti!
Kontrollerad av TÜV Austria, certiikat nr:
71 266 2507
st. 23 612:— 29 515:— 0328-PS16-123.5-Z
Alla priser utan / inkl. moms.

