
Anti-agressieboomstam
Met speciale oefeningen kunnen kinderen en tieners 
hun aggessieve gevoelens kwijt. Ze leren conficten op 
te lossen op een eerlijke manier. Uit PU-schuim kern met 
PVC hoes. Twee lussen als handgrepen. Lengte 120 cm, 
ø 25 cm, ca. 2.5 kg.
S6577 y Stuk 83,95

83,95
Boks basis
Stabiele staande bokszak voor kinderen om agressie 
en overtollige energie speels af te breken. Gemaakt van 
stevig schuim en een met zand gevulde basis. Met een 
hoogte van 110 cm (15 kg) is het ideaal voor kinderen 
vanaf 4 jaar en met een hoogte van 140 cm (31 kg) is het 
geschikt voor oudere en grotere kinderen vanaf 8 jaar.
S6567 p 110 cm Stuk 117,95
S6586 l 140 cm Stuk 209,-
W 35 kg  

vanaf 117,95

 B Ideaal voor kinderen

 B Voor training en het verminderen van agressie

 B Vangt schokken en stoten goed op

BOKS BASIS

tanga sports® Ballen voor ballenbad
Ballen uit kunststof in verschillende kleuren, 500 
stuks per zak.
G4719 p 6 cm Set 69,95

vanaf 10 Set 64,95
G4749 p 7 cm Set 79,95

vanaf 10 Set 75,95

vanaf 64,95

Glijbaan
Fantastische entree tot elk ballenbad! Hoogte en 
helling is instelbaar door slechts een paar handbewe-
gingen. Lengte van de glijbaan 152 cm, inklapbaar. 
Maximale draagkracht 50 kg. 
G4707 p Stuk 84,95

84,95
Ballenbad vierkant
Groot plezier voor alle kinderen die houden van bewegen 
en ravotten in een berg kleurrijke ballen. Dit ballenbad 
bestaat uit een comfortabele PVC grondmat evenals 
vier schuimstof wanddelen overtrokken met slijtvast, 
antibacterieel dekkledenstof met klittenband, kan een-

voudig gereinigd worden met water en zeep. Afm. binnen 
175 x 175 x 50 cm, buiten 225 x 225 x 50 cm. Apart 
te bestellen ballen, aanbevolen 4000 ballen/8 zakken. 
Gewicht: 37.00 kg
G4717 l Stuk 671,95
W 37 kg  

671,95

Hoekballenbad
Het perfecte ballen-
bad voor plaatsing in 
een minimale ruimte 
- past in elke hoek! 
Hoes is gemaakt uit 
slijtvast, antibacterieel 

dekkledenstof met klit-
tenband, kan eenvoudig gereinigd 

worden met water en zeep. Antislip grondmat! 
Afm.: straal van 200 cm, hoogte 50 cm, breedte 20 
cm. Apart te bestellen ballen, ballen aanbevolen 3000 
ballen /6 zakken. 
G4723 l Stuk 699,-
W 32 kg  

699,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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