
Ballet

 B Ballet muurbeugel
 B enkel of dubbel
 B in hoogte verstelbaar

8,95

Verbindingshuls
voor balletbarre. Roestvrij stalen buis Ø 40 
mm, 30 cm lang, om ballet barres veilig 
en vlot te verbinden.
G1687 p Stuk 8,95

vanaf 59,95
Balletstang
Balletstang met één gefreesd uiteinde of 
twee gefreesde uiteinden voor gebruik 
met de verbindingshuls G1687. Stang uit 
essenhout, Ø 40 mm, 250 cm lang. 
G1685 y Eén einde 

uitgefreesd
Stuk 59,95

G1686 y Beide einden 
uitgefreesd

Stuk 60,95

50,95

Balletbarre
Gemaakt van essenhout, Ø 40 mm. Ballet 
barre voor wandbevestiging. Indien nodig, 
kan een barre op een gewenste lengte 
worden gesneden - gelieve te specificeren 
in de bestelling.
G1629 y Stuk 50,95

Balletstang
Balletstang uit terpentijn-pijnboom, Ø 40 
mm. Karakteristiek zijn de hoge dichtheid 
en duurzaamheid. De hoeken zijn afges-
lepen en glad gemaakt voor een hoog 
gebruikerscomfort.
G1695 p 1 m Stuk 37,95
G1696 p 1,5 m Stuk 44,95
G1697 y 2 m Stuk 52,95
G1698 l 3 m Stuk 67,95
W 3 kg

vanaf 37,95

BALLETSTANG VERBINDINGSHULS

Ballet barre wandbevestiging
Van roestvrij staal. De wandhouder VARIO is snel en eenvoudig te verwijderen en kan 
met een handwiel in hoogte worden versteld. Inclusief montagerail 28 x 14 mm, 100 
cm lang. Perfect voor ballet, revalidatie en gymnastiek. 3 wandbevestigingen zijn 
nodig voor een balletbarre van 250 cm. Levering zonder balletbarre.

G1742 p Single Stuk 71,95
G1743 p Dubbel Stuk 84,95

vanaf 71,95

Ballet barre wandbevestiging
Van roestvrij staal. Voor één bar met een lengte van 250 cm zijn 3 wandbeugels 
nodig! Levering excl. balletstang.
G1740 p Single Stuk 50,95
G1741 p Dubbel Stuk 71,95

 B Ballet muurbeugel
 B enkel of dubbel
 B vast

vanaf 50,95
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Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be 387




