
TOEBEHOREN

VSK-touw Premium
Met stikselsluiting, incl. KS-kous en krimpbuis, wederzijds 
stompe uiteinden. Voor touwen onder de 8 m lengte is 
een toeslag van 20% per touw van toepassing. Kleur: 
blauw / rood - dikte 11 mm.
E8466 p Per lm 6,95

Touw voor Vario swing, 10mm
zwart / blauw, éénzijdig met krimpkous
E8465 p Per lm 2,50

Vario Swing Klimsysteem basisset (VSK)
De basisset bevat speciale kabelgeleiders voor 2/4/6/8 
VSK touwen, VSK touwbevestigingen met soepel lopende 
klemhendel en veiligheidskabelslot, veiligheidskarabiner 
voor variabele bevestiging van schommel en klimele-
menten, touwopwinder, gewichtstas. Zonder steunbuis, 
zonder touwen.
P8466 p 1-voudig voor 1 paar touwen Set 519,-
P8467 p 2-voudig voor 2 paar touwen Set 899,-
P8468 p 3-voudig voor 3 paar touwen Set 1.299,-
P8469 p 4-voudig voor 4 paar touwen Set 1.699,-

Met het VSK-systeem, kunt u het aantal kabels zelf 
bepalen en daarmee ook de aantal slingerelementen.

Afhankelijk van het aantal kabels bepaalt u de juiste 
aantal basis-sets en hoekkatrollen.

Ideaal voor: 
• sporthal en gymzaal 
• (kleuter)school en 
• Therapie-faciliteiten..

VOORDELEN van het VSK-systeem: 
• Ruimtebesparend plafond- en wandmontage 
• Snel en eenvoudig op te zetten 
• Innovatieve aanpassing: 
• Beveiligde vergrendeling van de touwen door middel 
van klem-hefboom 
• Onmiddellijke aanpassing van touw-lengtes 
• Alle kabels individueel instelbaar 
• Geen storende afhangende slinger-elementen 
• Hoogste veiligheid

U-bout
Benodigde stukken: voor elk VSK, 4 stuks en 2 
stuks voor de katrol.
P8461 p Stuk 7,95

Touwdeflector
Om de VSK-touwen in een niche te houden
P8463 p Stuk 35,95

Touwdeflector
Om de VSK-touwen in een niche te houden.
P8464 p Stuk 49,95

Touwopbergsysteem
voor 1 paar of 1 stuk van VSK-Touwen, afhankelijk 
van de ruimte en het gebruik.
P8465 p Stuk 15,95

Gewichtszak
Ideaal om de touwen te verzwaren, zodat die onder 
het plafond kan worden ondergebracht om dan 
gemakkelijk terug te brengen naar de grond.
P8459 p Stuk 44,95

Telescopische hakenstang
Het perfecte hulpmiddel in iedere sporthal - ideaal 
geschikt voor het naar beneden halen turn- en 
schommelringen, die onder het dak geplaatst zijn. 
Eenvoudig te bedienen telescopisch mechanisme. 
Uitgerekt tot 5 m, in samengeschoven toestand 
ca. 1,5 m, waardoor de stang plaatsbesparend 
opgeborgen kan worden.
P8460 y Stuk 92,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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