
Golfglijbaan
Als er ooit een element van sportartikelen was, die zijn 
gebruik stimuleert, dan moet het de Erzi golf-glijbaan zijn! 
Kinderen vinden het moeilijk om deze glijbaan te weerstaan! 
De golf-glijbaan is stevig verankerd op draaiende schu-
imrollen en het kan worden gebruikt terwijl het kind ligt 
op buik of rug, naar voren of naar achteren, knielend 
of zittend. Gekoppeld aan een trapezium springkast 
of wandrek (let op de valhoogte / bescherming), kent 
dit stuk van de apparatuur geen grenzen in zijn moge-
lijkheid aan bewegingen bij het spelen of bij therapie. 
Naast de ontwikkeling van de reactiesnelheid en tactiele 
waarneming, is de golvende glijbaan ook geschikt voor 
het overwinnen van hoogtevrees. Het materiaal van 
de schuimrollen wordt gebruikt bij het zwemmen, wat 
betekent dat het zeer robuust en wasbaar is. De rollen 
kunnen worden uitgewisseld. Draagvermogen: 100 kg 
Aanbevolen leeftijd: 3 + Gewicht: 22.00 kg Afm: 205 
x 58 x 18 cm
G5846 l Stuk 499,-
W 19.3 kg  

499,-

Rollenglijbaan
Stabiele glijbaan met een frame van multilayer hout 
en Rollen gemaakt van aangenaam schuimmateriaal. 
Via een uitsparing op de onderkant van het frame, kan 
de glijbaan ideaal gemonteerd worden in bestaande 
sportramen. De hellingshoek kan individueel ingesteld 
worden afhankelijk van de ophanghoogte en dus ook de 
rolsnelheid kan worden bepaald.
G5842 l 2 m Stuk 499,-
W 17 kg
G5841 l 2,5 m Stuk 549,-
W 21 kg
G5839 l 3 m Stuk 599,-
W 25 kg

vanaf 499,-

Erzi® reserve rollen PE-schuim
5 vervangende rollen voor Erzi® rolglijbanen en golf-
glijbanen.
G5853 p Stuk 37,95

37,95

Lüneburger Stegel Basismodel
- 2 houten schragen, 110 cm hoog  
- 3 evenwichtsbalken, 400 cm lang.
G7600 l Set 899,-
W 97 kg

899,-

Plankschommel
180 cm lang, 52 cm breed, de ene kant met kunststof 
bedekte haken.
G7601 l Stuk 229,-
W 19 kg

Ladder
400 cm lang, de ene kant met kunststof bedekte haken.
G7602 l Stuk 249,-
W 25 kg

Multifunctionele turntoestellen voor kinderen, kan worden 
gebruikt als parallelle leggers, rekstok, evenwichtsbalk, 
ladder, asymmetrische balk, schraagboom, obstakel en 
hoogspringapparatuur.

LÜNEBURGER STEGEL BASISMODEL
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Erzi® Trapeze-rek
De trapeze-bok - de allrounder in de kinder- en school-
sport. Of het nu gaat om klimmen, springen, kruipen of 
balanceren, het is universeel inzetbaar.
P7742 p 44,5 cm Stuk 179,-
P7728 y 58,5 cm Stuk 199,-

vanaf 179,-

ROLLENGLIJBAAN

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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