Springkasten VARIANTA

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

2.599,-

Springkasten-set „Varianta“
De set bestaat uit:
2 Varianta springkasten, 4-delig (G3627)
2 sets transportwielen (G3629)
2 Varianta evenwichtsbalken (G3619)
1 Varianta klimladder (G3631)
1 Varianta kippenladder (G3632)
1 Varianta halve ladder (G3633)
1 Varianta glijbord (G3618)“
Stuk 2.599,-

G3626 l
W 174.5 kg

vanaf

284,95

Kübler Sport® Glidingplank VARIANTA
Hoogwaardig espenhout, met ophang-/kleminrichting
voor springkasten of wandrekken, zijwanden uit stevig
beukenhout. Afmetingen 240 x 34 x 9 cm (smal) of 240
x 41 x 9 cm (breed).
G3618 l
W 25 kg
G3791 l
W 30 kg

34 cm

Stuk 284,95

41 cm

Stuk 293,95

217,95
Halve ladder „Varianta“
Extra onderdeel voor het springkast-systeem „Varianta“.
Stevig en solide espenhout, uitgerust met 11 treden
gemaakt van beukenhout, breedte van 15 cm en spaninrichting. 248x33x10 cm
Stuk 217,95

G3633 l
W 15 kg

209,95
Kippenladder „Varianta“
Extra onderdeel voor het springkast-systeem „Varianta“.
Stevig en solide espenhout, uitgerust met 9 treden gemaakt van beukenhout en spaninrichting. 248x28x3 cm
G3632 l
W 20 kg

Stuk 209,95

184,95
268,95
Klimladder VARIANTA
De klimladder is een belangrijk accessoire voor het
„Varianta“ springkastensysteem. Gemaakt van massief
aspen, het is uitgerust met 9 hoogwaardige beukensporten. Het bijgeleverde gevormde deel en de klemhouder
bieden een hoge veiligheid en zijn ideaal om te hangen
in de springkasten, belastbaar tot 100 kg.
G3631 l
W 19 kg

360
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Stuk 268,95

Evenwichtsbalk „Varianta“
De evenwichtsbalk voor het springkast-systeem „Varianta“ - een speciale en excellente constructie. Uitgerust
met 2 spaninrichtingen, waardoor je het balanceerbord
veilig tussen twee springkasten „jump‘n balance“ kan
monteren of aan een glijstang. De spaninrichtingen geven
extra veiligheid voor de kinderen. Het bord is gemaakt
van massief, gebonden espenhout.
G3619 l
W 12.5 kg

Stuk 184,95

39,Transportwielen voor turnbanken en springkasten „Varianta“
Om aan te brengen op bestaande springkasten „Varianta“
(incl. montage-instructies). Ook mogelijk om direct,
voorgemonteerd te bestellen bij een nieuwe „Varianta“.
G3629 p

Paar 39,-
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