
Gibbon® Slackline installatie vrijstaand
De SlackRack Fitness editie kan zowel binnen als buiten 
gebruikt worden. Het is vrijstaand, dus u heeft geen 
bevestigingspunten nodig. Het metalen rek is 2 of 3 
meter lang, afhankelijk van hoeveel plaats u hebt. De 
SlackRack is inclusief slackline (4m lang, 5cm breed), een 
stretchband met handgrepen. Ook inbegrepen: speciale 
handleiding met oefeningen en trainingsprogramma dat 
ontwikkeld is door physiotherapisten.
D5519 p Set 399,-

399,-

Gibbon® Slackrack EXTENSION (1 m)
Verlengstuk om de SlackRacks CLASSIC (D5478) of 
FITNESS (D5519) tot wel 4 m te verlengen! Staal, an-
traciet poedergecoat, 100 cm lang. Niet compatibel met 
SlackRack 300 of andere Slackline-installaties!
D5477 p Stuk 69,95

69,95 Gibbon® Slackrack CLASSIC
Vrijstaand Slackline-systeem voor gebruik binnen en 
(niet-permanent) buiten. Flexibel op te stellen op 2 of 3 
m lengte, 36 cm breed, rubberen voetjes beschermen 
de vloer en zorgen voor een veilige steun. Gemakkelijk 
te gebruiken, ergonomische ratelgreep met terugloop-
blokkering. 4,5 m (40 kN) lange CLASSIC Slackline 
met genaaide lus.  
D5478 p Set 399,-

399,-

Gibbon® Slackline JIBLINE
Speciale Slackline met ultra dynamische flex voor tricks 
en moves. 15 m lang, 5 cm platte lint voor max. belasting 
3 T. Extra rubberen coating voor meer dynamiek en grip. 
Veiligheidsratel. Levering in draagtas.
D5502 p Stuk 67,95

67,95

Gibbon® Slackline CLASSIC X13
Deze complete set is voorzien van een geïntegreerde 
ratelhoes en voldoet zodoende aan de actuele richtlijnen 
voor het Slacklinen. Leverbaar is de Classic Line X13 in 
2 verschillende lengtes (12,5 en 22,5).
D5496 p 15 m Set 52,95
D5497 p 25 m Set 69,95

Gibbon® Boombescherming Set TREEWEAR
Met Velcro riem. De Tree-Wear beschermt niet alleen de 
boomschors maar zo ook de slackline. De set bestaat 
uit 2 Boom Wears 100 x 14,5 x 1 cm met handleiding.
D5506 p Stuk 10,95

10,95

Outdoor Slackline Post
Indien er geen bomen beschikbaar zijn, kan de praktische INDEPENDENCE 
KIT 70 helpen. Deze outdoor slackline installatie kan opgezet worden 
zonder boom. Slechts beide grondschroeven indraaien in de grond, de 
A-frames plaatsen en de slackline erin vastmaken volgens gewenste 
lengte en sterkte. Binnen ca. 10 minuten is alles klaar voor trendy 
vrije tijd plezier. Ideaal voor kinderen, beginners en gevorderden.  
Leveringsomvang: 15 m van Gibbon Slackline Classic ® X13, 50 mm 
breed, 2 A-frames, 2 grondschroeven van 70 cm, handleiding voor 
gebruik en opbouw.
D5498 p Set 249,-

Gibbon® Ratel beschermhoes RAT PAD X13
Uit nylon, lengte van 29 cm en 12,5 cm breed.
D5499 p Stuk 10,95

10,95

249,-

OUTDOOR SLACKLINE POST

 B Duurzame en hoogwaardige outdoor slackline 

installatie 

 B met grondverankering 

 B Bestaat uit frame, slackline en ankers

 B geschikt voor kinderen, beginners en gevorderden 

 B alle onderdelen apart te verkrijgen

vanaf 52,95

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