
Stapelstoel
Praktisch, overal inzetbaar. Zit en rugsteun 
uit lichaamsrechtend gevormd, meermaals 
verlijmd multiplex-beukenhout. Streep-
vrij en grondbeschermend. Makkelijk en 
plaatsbesparend stapelbaar (15 stuks per 
stapel). Zitvlak ca. 38 x 39 cm, hoogte 
ca. 45 / 78 cm.
U7343 l Stuk 41,95
W 4.2 kg vanaf 10 Stuk 37,95

vanaf 37,95

Turnkruk met houten zitting
De ideale turnkruk voor uw praktijk, fit-
ness- en sportzaal. Max. lichaamsgewicht: 
120 kg. Afm.: (ØxH) 35x50 cm.
T3563 p Stuk 54,95

vanaf 10 Stuk 49,95

vanaf 49,95
Erzi® Houten kruk
Ideaal voor gebruik in elke gymnastiek- 
en therapieruimte. Perfecte maten voor 
volwassenen en kinderen. De kruk is 
gemaakt van hoogwaardig berkenhout. 

U2079 p 27 x 27 x 30 cm Stuk 24,95
vanaf 5 Stuk 23,95

U2078 p 36 x 36 x 48 cm Stuk 31,95
vanaf 5 Stuk 29,95

vanaf 23,95

Multifunctionele tafel
Tafelblad: 25 mm dik, houtvezelplaat met 
3 mm raamwerk. Decor: lichtgrijs, stalen 
onderstel met vierkante poten in 30 x 30 
mm. Uitvoering stalen frame: lichtgrijs, in 
hoogte verstelbaar met 25 mm, max. be-
lasting 100 kg bij een verdeelde belasting. 
De tafels worden gedemonteerd geleverd, 
maar zijn zeer eenvoudig te monteren! 
Het tafelblad is al vastgeschroefd aan 
het onderstel, dus alleen de tafelpoten 
moeten nog worden gemonteerd. Inclusief 
schroefmateriaal.
U73411 l 160 x 80 cm Stuk 149,-
W 35 kg  
U73410 l 120 x 80 cm Stuk 129,-
W 32 kg  
U73412 l 200 x 80 cm Stuk 179,-
W 45 kg  

vanaf 129,-

Set van 4 whiteboard-stiften
Whiteboard-stift. Navulbaar. Omschrijving 
van de schrijfvloeistof: pigmentkleur. Uit-
voering van de punt: ronde punt. Materiaal 
van de huls: kunststof. 
U9962 p Set 8,95

8,95

Schrijf-/Draaitafel op statief
Het oppervlak is magnetisch, droog en nat 
afwasbaar, evenals aan beide zijden be-
schrijfbaar. Met geïntegreerde opslaglade 
voor stiften en magneten en vier dubbele 
wielen (waarvan er twee kunnen worden 
vergrendeld). Het ondertel en het frame 
zijn van zilver geanodiseerd aluminium. De 
horizontale rotatie-as kan 360 ° draaien en 
kan oneindig vergrendeld worden. 
U9960 l 90 x 120 cm Stuk 399,-
W 25.25 kg
U9961 l 150 x 100 cm Stuk 479,-
W 29.1 kg

Magneten Sporthal set van 100
De „Magneetsporthal“ is een nieuw ont-
wikkeld leermiddel dat het dagelijkse werk 
in sportlessen en trainingen vergemak-
kelijkt. Het gebruik van de magnetische 
sportzaal helpt snel en intelligent geplande 
apparatuuropstellingen over te dragen en 
stelt leerlingen in staat deze onafhankelijk 
te implementeren. Elke kit wordt geleverd 
met een gelamineerde legende. Levering 
zonder magnetische plaat, gelieve apart 
bestellen.. Set A: Basiselementen: gym-
nastiek, zachte vloeren, springboxen, enz. 
Set B: Uitbreidingselementen: hoogspring-
staanders, hoogspringinrichtingen, enz.
U6561 p Set A: basiselementen Set 79,95
U6562 p Set B: uitbreidingsele-

menten
Set 79,95

79,95

Magnetisch schrijfbord
Multifunctioneel. Extreem licht en toch 
stabiel bord met aluminium frame rondom. 
Voorzijde wit glanzend, magnetisch, en met 
whiteboard-stiften beschrijfbaar (droog 
uitwisbaar). Wandhouders voor vaste 
wandmontage horizontaal of verticaal. 
U6560 p Stuk 50,95

Set van 10 signaalmagneten
32 mm Ø, kleefkracht: 800 g.
U6564 p Blauw Set 7,45
U6568 p Rood Set 6,95
U6569 p Geel Set 6,95
U6563 p Groen Set 7,45

vanaf 6,95

vanaf 399,-

Advies en bestelling:  059/519.517   info@sportenspel.be | sportenspel.be
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