
Springkaststeun Slack Pad
Als een startblok of onderverdeling van een slackline, 
zodat meerdere kinderen samen kunnen slacklining 
- met name bij het gebruik van bodem haken als 
vaste punten. De Slack-Pad, gemaakt van hoog-
waardig multiplex, beschermt het oppervlak van 
uw springkast en biedt een optimale begeleiding 
voor Slack Lines tot 50 mm breedte. Slipvast door 
anti-slip rubber - geen kantelgevaar! Afmetingen: 
50 x 25 x 9 cm. Gewicht: 7,2 kg.
D5518 p Stuk 83,95

83,95

Slack-Fix Set Kids
- 10 m slackline, 45 mm breed gemaakt van polyester 
- 2 muurankers Slack-Fix inclusief plugenset M12 
- 2 ratels om in te klikken 
- 2 ratelkussens 
- Transporttas 
- Montage- en montagehandleiding
D5485 p Stuk 399,-

Slack-Fix Set AIR
- 25 m Slacklines AIR (45 mm breed / polyester) 
- 2 muurankers Slack-Fix inclusief plugenset M12 
- 1 ratel met slappe ontgrendeling voor materiaalvri-
endelijke ontspanning 
- 1 ratel met slappe schakel voor comfortabel spannen 
- Transporttas 
- Montage- en montagehandleiding
D5486 p Stuk 449,-

Slackline rek
Super stabiele gelaste stalen constructie. Anti-slip. 
In hoogte verstelbaar tot 20, 30 en 40 cm. Breedte 
van de staven binnen: ongeveer 42 cm. 
D5504 p Paar 251,95

251,95

School‘n Slack CLASSIC
Ideaal voor gebruiken op school of club. Met de 
speciale bandspanner en sluitsysteem  is de slackline 
eenvoudig en in een mum van tijd  veilig vast te 
maken aan de bestaande volley- of andere zuilen. 
Inclusief ratelbescherming. Gekeurd volgens DIN 
79400 slackline systemen.
D5514 p Stuk 75,95

75,95

Slackline Kids-in-School
Ideaal voor gebruiken op school of club. Met de 
speciale bandspanner en sluitsysteem  is de slackline 
eenvoudig en in een mum van tijd  veilig vast te 
maken aan de bestaande volley- of andere zuilen. 
Inclusief ratelbescherming. Gekeurd volgens DIN 
79400 slackline systemen.
D5517 p Stuk 83,95

83,95

Slack-Fix Set 
Volledige Slackline-systeem inclusief wandbevestiging voor 
kinderopvang, scholen en clubs!   De muurankers uit staal 
kunnen zowel binnen als buiten worden bevestigd in beton. 
De ratels zijn gemakkelijk te bevestigen en de Slackline is 
in een handomdraai klaar voor gebruik. De muurankers met 
draaibare haak hebben een breukbelasting van 4000 daN  
 volgens het Slackline-systeem 79400 DIN.

Ideaal voor gebruiken op school of club. Met de speciale 
bandspanner en sluitsysteem  is de slackline eenvoudig en 
in een mum van tijd  veilig vast te maken aan de bestaande 
volley- of andere zuilen. Inclusief ratelbescherming. Gekeurd 
volgens DIN 79400 slackline systemen.

399,-
449,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Slackline sets & toebehoren




