
Slackers Slackline Classic
Slackline met extra hulplijn om de eerste stappen 
op de slackline onbevreesd en veilig te leren nemen. 
Slackline, 15m lang, 5cm breed, met genaaide 
lussen, massieve metalen ratel met handvat uit 
kunststof en ratelbeschermkap. Hulplijn ook 15m 
lang en met ratel. Incl. stevige opberg- en draagtas 
met instructies.
D3222 p Set 50,95

50,95

Slackers Boombeschermingsset
Om de schors van de boom te beschermen tegen 
slijtage. De set bestaat uit 2 zachte vilten stroken, 
240 x 15 cm, met klittenbandsluiting. Voor slacklines, 
ninja-lines maar ook voor kabelbanen.
D3223 p Stuk 12,95

12,95

Slackers Ninja Line Starter Set
Ninja Line met Hangelementen. 2 ringen, 2 apenscho-
mmels en 3 apenvuisten kunnen afzonderlijk op de lijn 
worden bevestigd. 11 m lang, 5 cm breed, met gestikte 
lussen en massief metalen ratel met plastic handvat. 
De Ninja Line kan ook als slackline worden gebruikt. 12 
opgestikte ogen in de lijn om de meegeleverde obstakels 
onlosmakelijk vast te maken met behulp van de stevig 
geschroefde karabiners. Incl. opbergtas, beschrijving en 
instructies. Maximale laadcapaciteit: 110 kg.
D3224 p Set 99,95

99,95

Slackers Ninja Ballen
2 Ninja ballen uit hoogwaardig, uiterst grijpvaste kunststof 
als aanvulling op de Slackers Ninja Line. Incl. metalen 
Karabijnhaak en een 14 cm lange riemlus.
D3228 p Stuk 27,95

Slackers Tokkelbaan Eagle - 30m
Hoogwaardige 30 m lange tokkelbaan ter bevestiging 
tussen 2 bomen.  Gegalvaniseerde stalen kabel (Ø 
5,1 mm) met bevestigings- en spanmechanisme, 
handslee uit kunststof met 2 katrollen en zachte, 
antislip handgrepen uit rubber, rood schotelzitje 
(Ø 28 cm) op een verstelbare kabel. Geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Maximaal draagvermogen: 
90 kg. Incl. gedetailleerde handleiding.
D3220 p Set 129,-

SLACKERS SLACKLINE CLASSIC

Slackers Ninja Touwladder
Kunststof touw, 2,5 m lang met 6 stevige houten sporten, 
38 cm breed. Eenvoudig te bevestigen met de Delta 
metalen veiligheidskarabijnhaak. Max. draagvermogen 
ca. 80 kg.
D3229 p Stuk 34,95

34,95

Slackers Ninja klimtouw
Robuust kunststof klimtouw met 6 ronde, rode trappen 
op 45 cm afstand. Ø 30 mm, lengte 2,5 m. Incl. Bevesti-
gingsmateriaal Delta veiligheidskarabiners van metaal. 
Max. Draagvermogen ca. 80 kg
D3230 p Stuk 27,95

129,-
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Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
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