
Ballet barre, mobiel en in hoogte verstelbaar
Gemaakt van glad dennenhout, Ø: 4 cm. Min. hoogte: 81,5 cm, max. hoogte: 120,5 cm. 
14 hoogte-instellingen mogelijk, dus uitstekend geschikt voor dansscholen en clubs. 
Het kan eigenlijk overal worden gebruikt waar een beveiligde steun nodig is, bijv. in 
rehabilitatie en therapie. Beschikbaar met of zonder wielen. In de versie zonder wielen 
kan de balletbar eenvoudig worden opgehoffen en biedt het evenwel een veilige stand.
G1646 l met rollen 2 m Stuk 699,-
W 48 kg  
G1647 l met rollen 3 m Stuk 719,-
W 49 kg  
G1671 l zonder rollen 2 m Stuk 479,-
W 32 kg  
G1672 l zonder rollen 3 m Stuk 499,-
W 33 kg  

vanaf 479,- Ballet barre dubbel, verrolbaar
De barre is gemaakt van mélis dennenhout (Ø 40 mm), 19 cm tussenafstand 
tussen de barres. Zware stalen basis, pilaren en barre-ondersteuning zijn zilver 
gelakt.  
Vrijstaande uitvoering zonder wielen:  hoogte ca. 101 cm en 78,5 cm.  
Totaal gewicht ca. 36 kg. 
Vrijstaande uitvoering met wielen:  hoogte ca. 102 cm en 79,5 cm.  
Totaal gewicht ca. 52 kg.
G1618 l met rollen 2 m Stuk 699,-
W 60 kg  
G1619 l met rollen 3 m Stuk 719,-
W 62 kg  
G1616 l zonder rollen 2 m Stuk 469,-
W 44 kg  
G1617 l zonder rollen 3 m Stuk 489,-
W 46 kg  

vanaf 469,-

Verrijdbare spiegel
De kristallen spiegel van 6 mm is vastgelijmd op de 
achterplaat en heeft een stalen frame met poedercoating 
en zwenkwielen. Versie 4 x 1,98 m: 3-delig en inklapbaar.
G1738 l 199 x 508 cm Stuk 3.199,-
W 275 kg  
G1737 l 199 x 400 cm Stuk 2.899,-
W 237 kg  

vanaf 2.899,-

Staande voet met 
wielen

Geen boringen in balletstangen 
noodzakelijk, wat zorgt voor een 
verhoogde duurzaamheid ervan.

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