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Barrestænger af 
special-krydsiner - 
c har yderligere 
stålkabelindlæg
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Højdeindstiling fra 
70-120 cm

En klassiker fra Sport-Thieme®

Holdbar, robust og absolut sikker!

Sport-Thieme® Gymnastik-
buk med Metalben

Højdeindstilling: 90-130 cm 
71 121 8507 Stk. 6.818,— 8.522,—

Højdeindstilling: 100-150 cm 
71 121 8510 Stk. 7.047,— 8.809,—

Højdeindstilling: 110-170 cm 
71 121 8523 Stk. 7.331,— 9.164,—
Testet af TÜV Austria, Certiikatsnummer: 
0328-PS16-123.5-Z

c

Den klassiske gymnastikbuk til skole- og 
klubidræt i hht. DIN EN 12196. Stabile 
stålrør eller træ-bens-konstruktion med ik-
ke farveafsmittende gummifødder. Desu-
den 2 ben med transporthjul. Højdeindstil-
ling i trin á 5 cm. Et ben med klemmelås til 
in-justering af højden. Korpus med spe-
cialpolstring. Længde: ca. 55 cm. Betrukket 
med okselæder.
10 års garanti!

✔ Med letkørende transporthjul
✔ Barrer af special-limtræ

års
garanti10

a

Barrer, bukke o.m.a: Vores 
klassikere af træ holder et helt sportsliv!

års
garanti10

Ægte 
læder

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bjælken er 10 cm. på 
løbefladen

c

Sport-Thieme® 
Balancebom

Balancebom til træning i skoler og klub-
ber. SportThieme Balancebom opfylder de 
højeste krav om stabilitet og funktionalitet. 
To-benet understel af stål. Fødder med ik-
ke-farvende fodkapper.
Enkel og let højdeindstilling i 5 trin fra 70-
120 cm. Korpus af aluminium med 3 mm. 
tykt flis-betræk. LxBxH: 500x10x16 cm. 
Med elastisk, polstret løbeflade (ca. 5 mm. 
tykt).  Måler opstillet (LxB): 500x100 cm. 
Ca. 62 kg.
10 års garanti 
71 120 1808   Stk. 12.596,— 15.745,—
Testet af TÜV Austria, Certiikatsnummer: 
0326-PS16-123.8-Z

b

Sport-Thieme® Barrer 
“Skoleidræt”

Parallelle barrer i henhold til DIN EN 914. 
Stabil stålrørs-grundramme 
LxB: 250x120 cm. med indbyggede trans-
porthjul. Standrør af stål, med sikrede 
klemme-arms lukninger. 
Højdeindstilling fra 100-160 cm. i trin af 
5 cm. Afstanden mellem barrerne er ind-
stillelig fra 32-55 cm. Barrerne er af spe-
cial-limtræ og 350 cm. lange. 
Leveres uden måtter.
10 års garanti! 
71 266 2507   Stk. 21.398,— 26.747,—

a

års
garanti10

b
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

457 andre gym-
nastikredskaber

Plinte, heste og mange andre 
gymnastikredskaber til de 
forskellige anvendelsesområ-
der på aktivsport.dk

Gymnastik

✔ Betræk af kvalitets
okselæder

✔ Absolut sikker stand

fra aktivsport.dk


