Att upptäcka världen på rullande hjul
Åk nu till extrapris
✔ Lätt barnrullbräda
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a Rullbräda ”Color-Line”

Med Sport-Thiemes robusta rullbräda ”Color-Line” blir det roligt överallt. Om
det är i gymnastiksalen i skolan eller i aktivitetsrummet i förskolan: Det här färggranna sportiga åket drar magiskt till sig
alla barn och står inte stilla någon längre
tid. För att redan förskolebarn från 3 år
ska kunna uppleva det stora åknöjet är
”Color-Line” en lättviktare. 4 st. lättgående länkhjul och en låg tyngdpunkt gör den
mycket lätthanterlig. Tack vare den låga
tyngdpunkten är rullbrädan dessutom extra säker mot att välta och ger i kombination med de avrundade kanterna stor
säkerhet när barnen leker. Extra tysta
”viskande” hjul skonar öron och nerver.
Stabila materiel och ett extra omsorgsfullt utförande gör att det här fordonet
kan användas perfekt på idrottstimmar, i
barngymnastiken eller i förskolan. Rullbrädan levereras komplett monterad.

i
Ytterligare information om
Sport-Thiemes rullbräda ”Color-Line”
• Rullbrädans storlek (l x b): 60 x 35 cm
• Brädans tjocklek: 15 mm
• Ergonomiskt avrundad, med midja
• 4 st. kullagrade länkhjul
• Endast 2,8 kg
• Belastningsbar upp till: 100 kg
• Finns i färgerna: blå, pink, orange, grön
71 227 8302 Blå
st. 544:— 680:—
71 227 8315 Pink
st. 544:— 680:—
71 227 8328 Grön
st. 544:— 680:—
71 227 8331 Orange
st. 544:— 680:—
från 5
per st. 499:— 623,75
från 10
per st. 454:— 567,50
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av vuxen.

BRA ATT VETA!

Sport-Thieme® Rullbrädor
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 kan därför nästan inte förstöras!

från

408:–

b Sport-Thieme® Rullbräda
”Standard”

4 st. enkla länkhjul. 62 x 35 cm.
10 års garanti!
71 128 5404
st. 499:— 623,75
från 5
per st. 454:— 567,50
från 10
per st. 408:— 510:—
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av vuxen.

Beprövade
klassiker!
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1 104:–

d

®
c Sport-Thieme ”Basic”-set

för lekhinderbanor

d Sport-Thieme® ”Standard”set för lekhinderbanor

Ett standardset med 52 delar för ännu mer
Ett prisvärt bassystem med 34 delar att variation när du ställer upp dina aktivitetsbörja med. Ett set består av:
landskap. Ett set består av:
• 12 st. gymnastikstavar 100 cm, sortera- • 12 st. gymnastikstavar 100 cm, sorterade
de färger
färger
• 8 st. stödfötter
• 8 st. stödfötter
• 1 st. tunnband, ø 50 cm
• 12 st. tunnband, 3 st. vartdera
• 12 st. stav- och tunnbandshållare
ø 50–80 cm, sorterade färger
• 1 st. halvt tunnband
• 20 st. stav- och tunnbandshållare
Du sparar 264:— 330:—! set
set
Du sparar 338:— 422,50!
71 135 5433
set 1 726:— 2 157,50 71 135 7400
set 2 718:— 3 397,50
Tfn 031-743 90 49 · info@sportime.se

e Pedalo® Classic

Det är roligt att köra Pedalo! Classicvarianten ger med sina stora dubbelhjul
och halk- och vattentåliga, 30 cm långa
pedaler en perfekt start in i Pedalos värld.
L x b x h: 47 x 37 x 22 cm. Kan belastas upp
till 200 kg. 10 års garanti!
71 129 6206 Svarta däck
71 129 6222 Gråa däck
st. 1 148:— 1 435:—
från 5
per st. 1 104:— 1 380:—

Mer att välja på i
webbshoppen:
sportime.se

Pedalo

Varning! Ska användas under tillsyn av vuxen.
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