
JUST FOR KIDS-Mini Damesbrug
G8795 l Stuk 1.699,-
W 64 kg  

1.699,-

JUST FOR KIDS-Mini Herenbrug
G8796 l Stuk 1.599,-
W 64 kg  

1.599,-

JUST FOR KIDS-Mini Rekstok
G8794 l Stuk 1.299,-
W 53 kg

1.299,-

JUST FOR KIDS Rebounder
G8792 l Stuk 2.099,-
W 64 kg  

2.099,-

JUST FOR KIDS Frame met 4 toestellen
Vierkant, optimaal gedimensioneerd basis-
frame inclusief Just for Kids Module: Mini 
Damesbrug, Mini Rekstok, Mini Herenbrug 
en Mini Ringen. Alle toestellen zijn verbon-
den met een frame. De totale oppervlakte 
is ca. 4 x 4 m. Levering zonder matten.
G8782 h Stuk 5.199,-

5.199,-

JUST FOR KIDS Zachte Landingsmat
Combineert de voordelen van zachte en 
low-impact matten en is precies aangepast 
aan de geïllustreerde gymnastiek. Afmetin-
gen: 300 x 135 x 18 cm. Robuuste omslag 
van blauwe PVC-dekzeilen met ritssluiting.
G8797 l Stuk 879,-
W 33 kg

879,-

JUST FOR KIDS Mini Ringstel
Bestaande uit: -2 stabiele bodemsteu-
nen 80 x 60 x 2 mm, lengte 195 cm- 
Rechtoptaande constructie met geïnte-
greerde hoogteverstelling en klemmen 
- Met 2 extra hoge in hoogte verstelbare 
schuifbuizen (per 5 cm). Gegalvaniseerd. 
Incl. 2 kunststof ringen.
G8784 l Stuk 1.199,-
W 67 kg

1.199,-

Opbouw verrolsysteem
De set bevat 4 wielen die moeten 
worden bevestigd aan het basisframe 
van de Just-for-Kids-toestellen.
G8771 p Set 249,-

De Gymnastiekreeks van de Modulaire Kinderen: 
- stabiele en standvastige constructie 
- variabele door het wijzigen van modules 
- gemakkelijk verstelbaar in hoogte (85-125cm) en 
breedte (tot 180cm) 
- demonteerbaar, dus gemakkelijk te transporteren 
- Kindvriendelijke barren 
- Hoge kwaliteit poedercoating 
- niet-kleurende voetpads 
- GRP barre  
- Rekstok composiet ommanteld 
Verrolsysteem op aanvraag

Een consequente ontwikkeling voor kinderen en tieners. 
Nieuwe uitrusting - speciaal ontworpen voor kinderen! 
Kinderen kunnen turnen aan kindvriendelijk apparatuur.

Nieuwe uitrusting - speciaal ontworpen 
voor kinderen! Kinderen kunnen turnen 
aan kindervriendelijk apparatuur.

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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