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Svømmeflåde “Giant”
Det favorable alternativ: Disse svømme- og lege-

flåder har enorm opdrift og stor stabilitet. Fås i udga-
verne: irkantede 145x100x5 cm og oval 145x95x5 cm.
Rektangel 
71 112 3500 Stk. 925,— 1.156,— 
fra 5 pr. Stk. 878,— 1.097,—

Oval 
71 112 3513 Stk. 1.040,— 1.300,— 
fra 5 pr. Stk. 993,— 1.241,—
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Sport-Thieme® Vand-byggeklodser
Et sæt af byggeklodser, som også er sjove at lege 

med for de mindste. Selv med få klodser kan man bygge 
lette konstruktioner. Der er ingen grænser for kreativite-
ten og fantasien. Fremstillet af ubrydeligt, flydedygtigt  
PE-skum. Sættet består af 48 klodser i størrelsen 
20x10x5 cm i ass. farver: gul, grøn, rød og blå. 
71 242 2103   Sæt med 48 694,— 867,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele som kan sluges. Kvæl-
ningsfare. Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddyb-
der, hvor barnet kan bunde.

dNyhed!  Sport-Thieme® Vandlegespil 
“xxo”

Alle kender det, alle elsker det - vind med 3 på stribe, 
med spillebrikkerne (kryds og bolle).  Den som først har 
3 på stribe har vundet. Spillet er af special skumstof med 
vinyl beklædning og flyder ved vandoverfladen. LxBxH: 
ca. 35x35x7 cm. Inkl. 5 turkise brikker og 5 pink brikker 
71 265 9608   Stk. 520,— 650,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn 
af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
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Nyhed!

Dykkestave
Sæt med 6 farvestrålende kunststof-stave, som 

synker langsomt og bliver stående lodret på bunden af 
bassinet. Vægt: 100 g. Længde ca. 21 cm. Af meget brud-
sikkert kunststof 
71 113 7008 Sæt med 6 stk. 129,— 161,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn 
af en voksen.
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Opdag hele produktudvalget i 
vores svømmesortiment:
•       Svømmeliner/Banetove
•      Rutsjebaner
•     Vandlegetøj
•    Opbevaringsvogne
•   Omklædningskabiner
   og meget mere!

488 svømme-

artikler på 

webshoppen!

Farvestrålende vandlege
For det ultimative legesjov!

Svømmeflåde

Se et større udvalg på 
webshoppen:aktivsport.dk


