
Zwembandjes
Populaire speelattributen voor in het wa-
ter, duurzaam en robuust. Gemaakt van 
butylrubber met ventielsluiting aan de 
binnenkant. Kleur: zwart.
W7911 p 60 cm Stuk 27,95
W7912 p 90 cm Stuk 44,95
W7913 p 130 cm Stuk 78,95
W7914 p 180 cm Stuk 159,95

vanaf 27,95

Stick Bal Bouncer
W7597 p Blauw Stuk 13,95
W7596 p Rood Stuk 13,95

Het veelzijdige balspel heeft een hoog uitdagend karakter 
en wordt gebruikt in recreatieve, gehandicapte, vrijetijds- 
en schoolsporten. Het spel kan gebruikt worden op het 
land, in de hal of in het water. Het spel wordt gespeeld 
met slagvaste, elastische kunststof staven, die zijn 
voorzien van een sterk elastisch schuim. Hiervoor wordt 
een plastic bal gebruikt als speelapparaat. Lengte racket: 
100 cm. Kunststof bal met ventiel.
W7560 p 6 rackets, 1 bal Set 72,95
W7561 p 12 rackets, 3 ballen Set 124,95

vanaf 72,95

Aquaglide® Adventure Tango
Springplatform voor trampolinepret in het water. Afme-
tingen (LxBxH): 2x2x0,5 m, ongeveer 15 kg. Noodzake-
lijke waterdiepte: minimaal 1,2 m, veiligheidsmarge tot 
zwembadrand: 3 m. Maximaal 3 personen tegelijkertijd. 
Maximaal laadvermogen: 181 kg.
W2022 l Stuk 1.149,-
W 16.3 kg

1.149,-

Aquaglide® Adventure Zulu
De opblaasbare glijbaan is een magneet voor jong en 
oud in het zwembad. Afmetingen (LxBxH): 3,3x2x1,6 
m, 32 kg. Noodzakelijke waterdiepte: minimaal 1,73 m. 
Veiligheidsafstand tot de zwembadrand: 3 m. Maximaal 2 
personen tegelijkertijd. Maximale laadcapaciteit: 114 kg. 
W2023 l Stuk 2.399,-
W 33.56 kg

2.399,-

Reserve-bal
Reservebal voor slagspel Ball Bouncer
W7598 p Stuk 2,95

BALL BOUNCER SET

Mini-Fun-Trampoline
Veel plezier en actie voor kinderen. Zeer veilige trampoline 
zonder houten of stalen onderdelen. Ruimtebesparend 
op te bergen in lege toestand. Incl. pomp voor opblazen. 
G4735 y 100 cm Stuk 301,95
G4721 l 150 cm Stuk 419,95
W 8.5 kg
G4722 l 200 cm Stuk 528,95
W 11 kg

vanaf 301,95

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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