
Klimgrepenset Kids
Set van 20 stuks vrolijke, makkelijk om te grijpen dier- 
en fungrepen. Voor veel plezier aan de klimmuur. Voor 
gevarieerde klimroutes zitten er 5 gemengde kleuren 
in de set. Geïntegreerde RipLock-schijven verminderen 
het verdraaien van de handgrepen met ongeveer 25%. 
Inclusief greepschroeven.
D4635 p Stuk 199,-

199,-

Klimgrepen set Alfabet
Set van 26 stuks (A - Z) met verschillende variaties van 
vormen voor verschillende klimroutes. Elke grip met een 
Riplock-schijf voor ongeveer 25% gereduceerd draaien.  
Symbolen geven aan voor wie de grip is geschikt. Grip-
schroeven zijn inbegrepen. 5 verschillende kleuren per set.
D4633 p Stuk 199,-

199,-

Klimgrepen set Nummers
Set van 15 stuks (0 - 9, +, x, =, -,:) met verschillende 
variaties van vormen voor verschillende klimroutes. 
Elke grip met een Riplock-schijf voor ongeveer 25% 
gereduceerd draaien. Symbolen geven aan voor wie 
de grip is geschikt. Grip-schroeven zijn inbegrepen. 5 
verschillende kleuren per set. 
D4634 p Stuk 149,-

149,-

Klimgrepenset Rockstone
Universeel intzetbare klimgrepen in moderne, ergo-
nomische vorm. Met 10 klimgrepen in één kleur kan 
u het klimgebied definiëren of klimroutes definiëren. 
Stellig, makkelijk te grijpen vormen. Met extra boring 
om verdraaiing te voorkomen. Geassorteerde vormen 
in maat M, inclusief greepschroeven.
D4662 p Blauw Set 109,-
D4663 p Rood Set 109,-
D4661 p Geel Set 109,-
D4664 p Groen Set 109,-

109,-

Klimgrepenset All-In-One
Ideaal voor beginners, gevorderden en voor scholen. 
12 klimgrepen in de maten 2 x S, 4 x M en 6 x L, in de 
kleuren rood, blauw, groen en geel maken verschillende 
klimroutes mogelijk. Stellig, met ruw oppervlak voor 
lange duurzaamheid. Geïntegreerde RipLock-schijven 
verminderen het verdraaien van de handgrepen met 
ongeveer 25%. Inclusief greepschroeven.
D4660 p Set 109,-

109,-

Klimgrepenset Edges
Klimgrepenset voor gevorderde en ervaren klimmers. 
12 handgrepen in de maten 4 x S, 3 x M, 3 x L en 2 
x XL, gesorteerd in de kleuren geel, rood, groen en 
blauw. De verschillende kleuren kunnen worden gebruikt 
om specifieke klimgebieden te definiëren of om kleur-
gedefinieerde klimroutes te creëren. Met extra boring 
om te voorkomen van verdraaing. Geassorteerde maten, 
inclusief greepschroeven.
D4659 p Set 109,-

109,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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