Turnwanden

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

INKLAPBARE KLIMREKKEN

2.299,-

90° draaibaar

Vaststaand
Inklapbaar

Inklapbaar

Alle units zijn uit lokaal hout
en andere milieuvriendelijke
materialen gemaakt.

Inklapbare klimrekken
Klimrek met 5 delen. De multifunctionele fitnessapparatuur met 40 cm afstand tot de muur is van beide zijden
toegankelijk. De elementen zijn 100 cm breed en 230 cm
hoog; het sportraam (12 sporten), klauternet en wandrek
(5 sporten) kunnen opgeklapt worden, de monkey bars
zijn vast, het horizontale balkelement kan roteren in een
hoek van 90 ° om een optimaal gebruik mogelijk te maken
van de horizontale balk. De individuele elementen kunnen
worden vastgesteld met montagerails en afstandsblokjes
op een afstand van ca. 40 cm van de wand. Compleet
met muurbeugels en montagehandleiding. Afm.: lengte
ca. 400/500 cm, diepte 44/144 cm, hoogte 230 cm.
Set 2.299,-

P7630 l
W 155 kg

Mattenset voor inklapbaar klimrek
11delig, passend voor P7630.
Set 1.999,-

P7631 l
W 250 kg

329,-

KLIMMUUR
Deze turn- en klimmuren zijn populair bij alle kinderen. De individueel gecombineerd worden volgens uw eigen
individuele frame delen zijn gemaakt van geselecteerde eisen. Zonder bevestigingsmateriaal. Montages moeten
naaldhout, de sporten gemaakt van hardhout. De ele- apart besteld worden.
menten in een uniforme maat van 230 x 100 cm kunnen

Wandrek
Sportenarrangement gelijkaardig aan DIN standaard
wandrekken, (voor 10 cm of 40 cm afstand).
Stuk 329,-

P7641 l
W 31 kg

249,-
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Monkey Bars-wand
met 2 palen. Voor 10/40 cm afstand.

Wandrek
8 sporten, voor 10 cm of 40 cm afstand.

356

www.spor tenspel.be
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P7642 l
W 30 kg

Stuk 279,-

Klauternet
Met ca. 25 cm brede mazen, (10 cm of 40 cm afstand).
Stuk 299,-

Muurbevestigingsset
Voor 7 à 10 cm afstand tot de muur (4 wandafstandhouders). Geleverd met schroeven en pluggen. Ofwel
kunnen alle 4 hoeken aan de muur of 2 hoeken op de vloer
en 2 hoeken aan de muur worden bevestigd.
P7646 p

349,-

Rasterladder
met 4 rasters (voor 10 of 40 cm afstand)
Stuk 249,-

P7644 l
W 25.8 kg

P7640 l
W 26 kg

279,-

Set 44,95

P7643 l
W 27 kg

Stuk 349,-

Muur/grondbevestigingsset
Voor 35-40 cm afstand tot de muur (2 wand en 2 vloerbevestigingen). Geleverd met schroeven en pluggen.
P7648 p

Set 64,95

Klimmuur
Klimwand, 215 x 100 cm met diverse montagepunten
voor klimgrepen. Bevestigen aan dragende muren
binnen. Levering gemonteerd, zonder bevestigingsmateriaal. Uitvoering in steen incl. 10 variabele
monteerbare klimgrepen, uitvoering in natuur zonder
klimhandgrepen (apart bestellen, bv. D4630).
P7654 l
P7655 l
P7656 l
W 31 kg

natuur
baksteen
steen

Stuk 479,Stuk 499,Stuk 499,-

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek l Levering per vracht y Omvangrijk artikel p Pakketdienst | W Verzendgewicht

