
Slingerladder
G1908 p 200 cm Stuk 34,95
G1907 p 210 cm Stuk 64,95
G1906 p 270 cm Stuk 39,95

vanaf 34,95

Knopentouw
PP-touw Ø 24mm, met hangende ring en 
knopen op een afstand van 50 cm inclusief 
eindknopen. Toelaatbare belasting 200 kg.
G1904 p 2 m Stuk 32,95
G1903 p 2,5 m Stuk 34,95

vanaf 32,95

Klimnet HERCULES
Touwen gemaakt van 16 mm dik poly-
propyleen met stalen kern, kleur: oranje 
(vandalismebestendig). Maaswijdte 25 x 25 
cm. Met de nieuwe bevestigingsmiddelen 
kunnen de individuele touwen vervangen 
worden, waardoor de kostbare vervanging 
van de gehele netwerken wordt bespaard. 
Leverbaar compleet met gegalvaniseerde 
stalen buis; bevestigingsstang voor veilige 
en snelle plafondmontage. Afmetingen: 
2 x 2 m.
G1937 l Stuk 599,-
W 15 kg

599,-

Klimnet STANDARD
Touwen gemaakt van 16 mm dik polypro-
pyleen, kleur: oranje. Maaswijdte 25 x 25 
cm. Met de nieuwe bevestigingsmiddelen 
kunnen de individuele touwen vervangen 
worden, waardoor de kostbare vervanging 
van de gehele netwerken wordt bespaard. 
Leverbaar compleet met gegalvaniseerde 
stalen buis; bevestigingsstang voor veilige 
en snelle plafondmontage. Afmetingen: 
2 x 2 m.

G1936 l Stuk 499,-
W 7.4 kg

499,-

Gelamineerde houten ringen
Gemaakt van waterdicht gelamineerd hout, volledig met scheurvaste PE-stof, met 
ophangriem voor ophanging in karabijnhaken.
G1912 p Paar 109,95

109,95

Ringenset
1 paar ringen uit waterdicht, verlijmd hardhout en 1 paar kabels uit PP Multi 12 mm, 
weerbestendig, bovengesplitste ring, gelast en gegalvaniseerd. Voor 3 m hoogte (andere 
lengtes op aanvraag). Levering zonder klinknagels en schroefhaken.
G1911 p Set 155,95

155,95Sy-Nodi® Turnlandschap
Door de Sy-Nodi® concentrische adapter aan een DIN-conforme horizontale kolom 
te bevestigen, ontstaat een roterend gymnastiektoestel. Op de draaibare behuizing 
zitten vier beugels met schakels voor het bevestigen van ladders, schommelplaten 
of geknoopte touwen. Dit betekent dat twee tot vier kinderen op een carrousel 
kunnen schommelen.
G5190 Stk.  op aanvraag

NIEUW
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