
Gibbon® INDOORGYM-Set
Slacklinen indoor - zonder extra slackline-palen!
D5541 p Set 219,95

219,95

Slackspot VIERKANT
Slack Spot SQUARE bestaat uit 4 spots van geschilderde 
berken multiplex, 4 Slack spots en 4 verbindingen. Ma-
ximaal 4 kinderen. Afmetingen 135,5 x 135,5 x 11 cm.
D5493 p Stuk 469,-

469,-

Slackspot TRAIL
Slack Spot CROSS bestaat uit vier spots van geschil-
derde berken multiplex, 4 Slacklines en 4 verbindingen. 
4 kinderen kunnen tegelijk slacklinen! Afm. 135,5 x 
135,5 x 20,8 cm.
D5489 p Stuk 499,-

499,-

Slackline installatie hout vrijstaand 
Mobile slackline installatie op te zetten en uit elkaar 
te halen in slechts enkele minuten. Beukenhout 
voor perfecte stabiliteit bij een minimaal gewicht 
11 kg. Lengte 240 cm, hoogte van de slackline 32 
cm, maximaal draagkracht 120 kg. De passende 
slackline is inbegrepen in de levering (geschikt voor 
slacklines met een breedte van 35 mm maximum). 
D5516 y Stuk 379,-

379,-

Slackspot DUBBEL
Slack Spot DOUBLE bestaat uit 3 spots in gelakt berken 
multiplex, 2 Slacklines en 2 verbindingen. Twee kinderen 
kunnen tegelijk balanceren. Afmetingen 253 x 18 x 11 cm.
D5491 p Stuk 299,-

299,-
Slackspot BASIS
Slack Spot BASIC bestaat uit twee spots in gelakt berken 
multiplex, een slackline en een verbinding. De lage ba-
lanceerhoogte van ongeveer 10 cm zorgt voor een veilige 
toegang tot het balanceren op de slackline. Afmetingen 
135,5 x 18 x 11 cm.
D5490 p Stuk 189,-

189,-

Outdoor Slackline installatie
Ideale oplossing voor schoolpleinen en speelplaatsen. 
De palen en rubberen slackline worden voorgemonteerd 
op een betonnen plaat (400x50x15 cm) geleverd. Extra 
betonwerk in de grond is niet nodig, u hoeft alleen maar 
een put te graven in de grond van (400x50x65 cm). Vrije 
valhoogte is 50 cm, hierdoor geen specifieke valbescher-
ming nodig volgens DIN EN 1176 Noodzakelijke vrije val 
ruimte 709x321 cm. Voor het lossen van de betonnen 
plaat (800 kg) is een hijskraan ter plaatse nodig.
D5515 l Set 2.199,-
W 800 kg  

2.199,-

Slackspot KRUIS
Slack Spot CROSS bestaat 
uit vijf spots van geschil-
derde berken multiplex, 4 
Slacklines en 4 verbindin-
gen. 4 kinderen kunnen 
tegelijk slacklinen! Afme-
tingen 253 x 253 x 11 cm.
D5494 p Stuk 549,-

549,-

SLACKLINE INSTALLATIE HOUT 

VRIJSTAAND 

GIBBON® INDOORGYM-SET

Het slackline-systeem kan worden 
bevestigd aan bestaande vloerha-
ken of speelzuilen in de hal.

 B Bouwhoogtes 30, 50 en 70 cm

 B Inclusief valbeveiliging op de 

slappe frames

 B Staal, zwart gepoedercoat

 B Geschikt voor binnen- en 

buitengebruik

 B Kan worden opgeborgen om ruimte 

te besparen

 B Vloerbesparende rubberen voetjes

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

672

Slacklines voor kinderen




