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Sport-Thieme® 
Beskyttelsespolster 
til Beachvolleyball-Stolpe

Til volleyball-stolpe med en ø på 83 mm. 
6-kantet. Pga. det kraftige polster-
materiale minimeres faren for at
komme til skade betydeligt. Ca. 200 cm 
højt polster med et stabilt betræk. Med 
klæbebånd. En uundværlig hjælp for spil-
lernes sikkerhed. 
71 116 1713   Stk. 1.622,— 2.028,—

c

Sæt

Baseball Skolesæt II
Baseball-sættet med 19 dele til 

mindre grupper. 
Sættet består af:
•  8 venstre gribehandsker, Junior 

eller Senior
•  2 højre gribehandsker, Junior eller 

Senior
•  5 Teeball

d

fra 2.990,—

Med trans-
porthjul ✔ Universel i sin anvendelse

✔ Let at transportere med hjul
✔ Sikker stand uden bøsninger

Med skala

Outdoor Indoor

Indstillelig
fra 198 til 245 cm

✔ Let og hurtig opspæn-
ding med snaplåse

Proil b

ø 83 mm

Sport-Thieme® Beachvolleyball-
anlæg “Club”

Sættet består af:
•    Et par beach volley stolper “Club”
•    1 beach-volley net
Vælg evt. med jordbøsninger (længde: 70 cm)

b

års
garanti10

•  1 Teeball Bat 26 “
•  1 Batting Tee
•  1 Basesæt 4 dele
•  1 Opbevaringstaske Junior
Junior 
71 194 4903 Sæt 2.990,— 3.738,—

Senior 
71 194 4916 Sæt 3.390,— 4.238,—

Baseball
Sæt

Sport-Thieme® 
Transportable Stolper

Overalt, hvor der er brug for spille- eller 
netstolper, kan man opstille disse nye 
multi-spillestolper. Både ude og inde - 
der kræves ingen bøsninger, derfor kan 
stolperne opstilles overalt. 
•    Stolper 80x80 mm. ca. 60 kg. Højde ca. 

265 cm.
•    Vægt pr. stolpe: ca. 100 kg.
•    Med flasketræk-system som gør det let 

og enkelt at spænde nettet op
•    Nethøjden kan trinløst indstilles fra 185-

260 cm.
•    Med nethøjde-markering
•    Hjulene i siderne gør det let at flytte 

stolperne. “Outdoor” udgaven har luft-
fyldte ballonhjul, sådan at stolperne 

a

Netlængde

8,5 m
8,5 m
9,5 m
9,5 m

Stand

Til nedstøbning
Med jordbøsninger 

Til nedstøbning
Med jordbøsninger

Art.-nr

71 232 8906
71 232 8919
71 115 8087
71 115 8090

Pris

3.339,— 4.174,—
4.867,— 6.084,—
3.355,— 4.194,—
4.883,— 6.104,—

Sport-Thieme® 
Lacrosse Skolesæt

Dette sæt er ideelt til skoler og klubber 
Sættet består af:
•    6 røde stave
•    6 blå stave
•    3 bolde 
71 116 8684 Sæt 1.260,— 1.575,—

e

Alt til jeres hold!
Toppræstation med det rigtige udstyr.

Sport-Thieme® Multi-stolper 
Til hallen eller udendørs

uden problemer kan flyttes på ujævnt 
terræn.

Fordele:
Velegnet til f.eks. :
•    Tennis, Badminton, Indiaca, Volleyball, 

og Højdespring med Zacharias-højdes-
pringsoverligger eller Reivo®-bånd

Sættet indeholder:
•    2 standfødder med ekstravægt. Vægt i 

alt: ca. 100 kg. pr. stolpe
•    2 stolper, 80x80 mm. ca. 265 cm høje, 

med flasketræksystem og højde-skale-
ring

Leveres uden net
Indoor 
71 114 0503 Par 15.323,— 19.154,—

Outdoor 
71 114 0545 Par 16.646,— 20.807,—

Trinløst ind-
stillelig

Andre volleyball-stol-
per og -net til sand og 
hal på webshoppen:
aktivsport.dk

Volleyball

Intercrosse:  Et fair spil!

1.260,—

TOP anmeldelse

aktivsport.dk

✔

✔

✔ Optimal netopspænding vha.
den høje egenvægt.


