
PEDALO®-TEAMSPEL BOX 3

Pedalo®-Teamspel Box 3
De nieuwe team play box wordt op een speelse manier 
gebruikt om samen en contrast te verbinden. Het doel 
is om samen te werken, samen te werken om oplos-
singsstrategieën te ontwikkelen, om taken in de groep 
te behandelen en om te gaan met de overwinning en 
nederlaag in het team. In het spel worden vertrouwen 
en sociale vaardigheden gebouwd en versterkt, en wordt 
het belang van teamwork overgebracht. De box „Drie“ 
bevat de volgende spellen: „Ball-golf, alles in balans, 
het wankelende transport, figuren raadselachtig, duwen 
figuren“. Daarnaast zijn talrijke spellen mogelijk met het 
schrijf-, teken- en tekenapparaat.

S9622 p Set 149,95149,95

Activi-T-Blanket
Activiteitendoek voor verschillende coöperatiespellen! 
Terwijl de aan de bovenzijde geplaatste lussen voor 
parellellopen door maximaal 5 kinderen beschikken, zijn 
de aan de zijkanten aangebrachte lussen geschikt voor de 
meest uiteenlopende trekoefeningen met passagiers. De 
Activi-T-Blanket is speciaal geschikt voor estafettelopen 
bij school- en sportfeesten. 5 paar grip- respectievelijke 
voetlussen aan de bovenzijde en elk 6 lussen aan de beide 
zijkanten. Materiaal: 100% polyester. Afm. 213 x 92 cm.
S7199 p Set 127,95

127,95

Enkel-klittenbanden (6 stuks) 
De elastische en aangenaam te dragen 
klittenbanden zijn voor vele team- en 
coöperatiespellen inzetbaar. Simpelweg 
een voet van een partner met de eigen 
of alleen de eigen voeten verbinden en 
dan lopen of springen. Set van 6 stuks in 
verschillende kleuren 4 cm breed, met 
klittenbandsluiting. Materiaal: 100% 
polyester.
S7197 p Set 37,95

Coöperatieve loopband
Coöperatieband voor de training van coördinatie, balans 
en evenwicht en voor de stimulering van de teamgeest. 
De loopband beschikt over 5 lussen, die middels klitten-
bandsluitingen snel en eenvoudig aangebracht en weer 
weggenomen kunnen worden. Voor max. 5 kinderen. 
Geschikt voor zowel binnen als buiten. 2 banden, elk 5 
cm breed en 147 cm lang. Materiaal: 100% polyester.
S7198 p Paar 62,95

62,95

pedalo®-Zomer Ski
Traditioneel spelplezier, voor elk feestje!  Samen stappen 
in hetzelfde ritme is niet eenvoudig, hoe meer mensen 
hoe moeilijker. Bevordert concentratie en evenwicht! 
Levering met of zonder in lengte verstelbare handvaten.
G1996 p voor 2 personen, met handgrepen Paar 59,95
G1995 p voor 2 personen, zonder handgrepen Paar 41,95
G1998 p voor 4 personen, met handgrepen Paar 84,95
G1997 p voor 4 personen, zonder handgrepen Paar 73,95

vanaf 41,95

37,95

ENKEL-KLITTENBANDEN 

(6 STUKS) 

 B Met elkaar en tegen elkaar

 B Afwisseling en spanning 

gegarandeerd

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Teamspelen, coöperatief spelen




