
Soft Frisbee/werpschijf
Ø 25 cm, veilig en zacht, geen krassen op meubilair 
en dergelijke meer, met reliëf. Verkrijgbaar in het rood, 
blauw, groen en geel.
D3136 p Stuk 7,95

vanaf 10 Stuk 6,95

tanga sports® Soft Frisbee
Gemaakt van gesloten celstructuur (PE-schuim), Ø 21 
cm, 110 g. Voor veilig en leuk spelen.
G4936 p Blauw Stuk 5,95
G4935 p Rood Stuk 5,95
G4937 p Geel Stuk 5,95
G4938 p Groen Stuk 5,95

vanaf 10 Stuk 4,95

tanga sports® PU-schuimstofdobbelsteen MINI
7.5x7.5x7.5 cm, ideaal voor verscheidene, leerlijke 
spelletjes. Diverse kleuren (rood, blauw, groen, geel) 
G4930 p 1-delig Stuk 4,95
G4931 p 8-delig Stuk 29,95

tanga sports® PU-schuimstofdobbelsteen
15 x 15 x 15 cm, ideale verscheidenheid aan leerlijke 
spelen. Diverse kleuren (rood, blauw, groen, geel).
G4932 p 1-delig Stuk 12,95
G4933 p 4-delig Stuk 46,95

Schuimstofdobbelsteen
met olifantenhuid-PU coating. Deze dobbelstenen 
zijn gemaakt van speciaal hoogwaardig schuimstof 
en voorzien van een ruige, gesloten olifantenhuid-
coating. Het non-slip oppervlak is elastisch, hygië-
nisch afwasbaar, kan worden ontsmet, niet giftig 
en geeft de dobbelsteen een lange levensduur. 
Levering gesorteerd in blauw, rood, geel en groen.
G8650 p 30 x 30 x 30 cm Stuk 67,95
G8654 p 40 x 40 x 40 cm Stuk 85,95
G8652 p 50 x 50 x 50 cm Stuk 127,95

Volley® Soft Voetbal
Geweldig zachte voetbal met „olifanthuid“ -PU coating. 
Het gripvaste oppervlak is duurzaam, hygiënisch, wasbaar, 
niet giftig en geeft de bal een lange levensduur.
G1601 p 145 g Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 15,95
G1600 p 235 g Stuk 19,95

vanaf 10 Stuk 17,95
G1602 p 325 g Stuk 28,95

vanaf 10 Stuk 25,95

Knijpen en vervormen 
mogelijk!

Automatische rebound naar 
oorspronkelijke vorm

Binnen enkele seconden 
terug in de oorspronkelijke 
vorm!

ELE olifantenhuid® is een zeer elastisch, gesloten 
polyurethaan coating in vele heldere kleuren. ELE 
olifantenhuid® is stevig bevestigd op de onderlig-
gende PU-foam en is daarom bijzonder robuust. Het 
geeft VOLLEY® softballen een lange levensduur. ELE 
olifantenhuid® is gifvrij, wasbaar en kan worden 
ontsmet met een gebruikelijk reinigingsmiddel.

Geproduceerd uit de beste foam, met duurzame, 
elastische PU coating
- ideaal voor school, kleuterschool, therapie  en 
revalidatie
- geliefd en gekend bij alle leeftijdsgroepen

- Oppervlakhygiënisch wasbaar, desinfecteer-
baar, niet giftig! 
- Dynamische rebound eigenschappen 
- Hoge slijtvastheid en heldere kleuren 
- Uiterst grijpbaar oppervlak 
- Niet stuk te krijgen, blijvend ela-
stisch - nooit geen luchtverlies!

vanaf 4,95

vanaf 4,95

vanaf 6,95

vanaf 15,95
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Softwerpschijven & -dobbelstenen met huid




