
Balanceerboog
Multifunctionele balanceerboog uit beuken multiplex. 
Voor het trainen van mobiliteit, uithoudingsvermogen, 
kracht en coördinatie. Dikte plaat: 1,5 cm, maximale 
belasting tot 100 kg. Vanaf 3 jaar. Inclusief instructies. 
Ca. 80 x 30 x 18 cm.
G4982 p Stuk 75,95

75,95

Gonge® Bogen, set van 3
De bogen kunnen worden geplaatst als een brug of als 
een wip. Meerdere bogen worden op die manier tot leuke 
speel- en evenwichtspaden omgevormd. 59 x 21,5 x 
10,5 cm. Vanaf 2 jaar.
G6304 p Set 92,95

92,95Gonge® Robo-Board
Door het gewicht van de ene naar de andere kant te 
verschuiven, is het board zeer gemakkelijk te verplaatsen. 
Kinderen gebruiken hun spierkracht en draaibewegingen 
in het gebied van de wervelkolom en kunnen zo in een 
kringbeweging tot 360 graden draaien. Draagvermogen: 
75 kg. 50 x 16,5 x 8,5 cm. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
G6302 p Stuk 62,95

62,95

Spikeball
Een fantastisch balspel voor op school, in de club en in 
de vrije tijd! Bij SPIKEBALL wordt de bal niet over het net, 
maar in een net gegooid. Voor 2-4 spelers, zowel buiten 
als binnen. De spanning van het net kan binnen enkele 
seconden worden versteld. Geschikt als opwarming bij 
vele sporten. Ca. 90 cm Ø. Gewicht: ca. 1,5 kg. Incl. 3 
zachte spikeballen.
D3217 p Stuk 67,95

67,95

 B Voor school, club en vrije tijd

 B Incl. 3 specialeSspikeball-ballen

 B Voor 2-4 spelers

Spikeball® Pro Kit
De Spikeball® Pro Kit is voorzien van een stevig, slagvast 
frame dat zeer snel op te zetten is. Het frame is niet 
zwart zoals in de standaardversie maar geel. Dit maakt 
het frame veel gemakkelijker te zien tijdens het spelen. 
Daarnaast zijn de voeten robuuster en hebben ze een 
antislip oppervlak zodat je op elke ondergrond kunt spelen.

D3233 p Stuk 99,95

99,95
NIEUW

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Spikeball, balanceer bogen




