
Wip met treden / balanceerboog
Twee in één! De wip kan zowel worden gebruikt als even-
wichtsboog of als wip. Hoe je het toetstel ook gebruikt, de 
wip is gemaakt van hoogwaardig, sterk hout met geronde 
hoeken en stabiele treden. De boog kan worden gebruikt 
om evenwichtsvaardigheden te verbeteren. Het is ook een 
perfect toestel om te gebruiken in een evenwichtsparcour. 
Ø van de treden is 3 cm, afmetingen 84 x 41 x 41 cm.
G5936 p Stuk 64,95

64,95

Wip/loopplank
Het balanceertoestel is gemaakt van hoogwaardig hout. 
Het verbetert coördinatie en evenwichtsvaardigheden. 
De geschroefde treden zorgen voor standvastigheid. 
Afm: 170 x 17 x 32 cm.
G5935 p Stuk 114,95

114,95

vanaf 229,-

Mini turnbank
in 4 kleuren berk-multiplex materiaal met viltpads. Ma-
ten (LxBxH): ongeveer 70 x 25 x 20,5 cm. Het zitje is 
16 cm breed.
G5928 p Blauw Stuk 79,-
G5926 p Geel Stuk 79,-
G5927 p Groen Stuk 79,-
G5925 p Oranje Stuk 79,-

79,-

VARIO Springkast Set MINI
Springkast, met verrol, ca. 100 x 50 x 
70 cm
G5916 l Stuk 549,-
W 35 kg

VARIO Springkast Set MINI
2 springkasten ca. 100 x 50 x 70 cm, 1 
ladder ca. 150 x 43 cm, 2 ovale barren 
150 cm lang,  met verrol
G5915 l Stuk 1.199,-
W 109 kg

1.199,-

joboo® Stapelstenen
Multifunctioneel, plaatsbesparend en licht. Om te ba-
lanceren, te spelen, te leren. De stapelstenen kunnen 
op verschillende manieren en uiterst creatief worden 
gebruikt. Ideaal voor kinderen, tieners en volwassenen. 
Afmeting: Ø 27,5 x 12 cm. Max. Draagvermogen: 180 
kg. 100% Made in Germany
G2025 p 4 per set Set 104,-
G2028 p 12 per set Set 289,-

vanaf 104,-
Springkast gemaakt van berken multiplex 
hout met kleurrijke lak in de combinatie 
geel/oranje/rood. Alle springkasten met 
4 geïntegreerde zwenkwielen, eenvoudig 
handelbaar. Uitsnijding in de houten secties 

bieden een verscheidenheid aan oefenin-
gen door het aanbrengen van turnbanken, 
ladders of evenwichtsbalken. Springkasten 
en turnbanken zullen deel uitmaken van 
een creatieve opzet van een oefenparcours.

VARIO SPRINGKAST SET MINI

Gekleurde turnbank
Gemaakt van massief hout, 24 cm breed, 31 cm hoog. 
De randen van de balk zijn afgerond. Aan de ene kant is 
er een extra houten richel om de bank in een springkast 
of wandrek te hangen. Voeten met anti-slip rubberen 
bescherming.
- Als balanceerbalk 
- Om aan sportramen en springkasten te hangen 
- Als zitje
G5917 y 1,5 m Stuk 229,-
G5918 l 2 m Stuk 249,-
W 14 kg

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