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Sport-Thieme® Airtrack
AirTrack Professional er den klassis-

ke universalbane til alle behov. I modsæt-
ning til faste rullemåtter har denne bane 
en absolut glat overflade. Derfor egner 
den sig særdeles godt til breddeidræt til 
spring og serier. Også indenfor kamp-
sport, cheerleading og le parkour er Air-
Tracken populær. Akrobatiske øvelser kan 

b
let og sikkert trænes og prøves af. AirTra-
cken består af robuste dobbelt-vægge 
med høj rivfasthed og har en lav vægt. På 
langsiderne er placeret flade, bløde greb, 
som gør at luftpuden let og uden proble-
mer kan flyttes. Takket være pumpen er 
AirTracken pustet op og klar til brug på få 
minutter. Når først den er pustet op, 

Transporthjul

Sport-Thieme® Minitrampo-
lin “standard” med integre-
ret kantpolster

Minitramps 112 og 125 er skråt stående op-
springs-trampoliner og også trampoliner, 
hvor en vandret indstilling er mulig til stati-
onære spring De kan bruges bredt i skoler-
ne, indenfor terapi og bredde-idræt. Bene-
ne kan let og hurtigt indstilles i højde og 
hældning forrest fra 34,6 til 40,7 cm og ba-
gest fra 40,7 til 53,2 cm. Rammer og ben af 
galvaniseret special-stålrør. Med skridsik-
re gummiskaller og 2 transporthjul. Spring-
dug af perlon, komplet med rammepolster-
afdækning af støddæmpende materiale 
med PVC-overtræk. 
Minitramp 112: Rammestr.:112x112 cm,
Springdug: 60x60 cm
Minitramp 125: Rammestr.:125x125 cm,
Springdug: 70x70 cm
Inkl. Minitramps actionkort
5 års garanti!
Minitramp 112 
71 122 8104 Stk. 5.117,— 6.396,—

Minitramp 125 
71 122 8205 Stk. 5.670,— 7.088,—

a

års
garanti5

Til skoler og klubber

Foto-eksempel (for Airtracks)

Airtrack: Den alsidige universal-bane

behøves ingen strøm. Ved at lukke luft ud 
eller puste yderligere luft kan hårdheds-
graden reguleres. Enkelt og praktisk: Der 
medfølger en transporttaske, en tilbehør-
staske samt en vejledning.

Inkl. pumpe og transporttaske

Minitramp: Meget alsidig

Med integreret afdækning

Højt op...
..med gymnastikredskaber fra 

Sport-Thieme®!

aktivsport.dk 

Flere trampoliner inder 
du i Online-Shoppen:

Du inder flere størrelser og 
tilbehør i vores webshop:
aktivsport.dk

Airtrack

fra aktivsport.dk og 
Aktiv Sport Kataloget

457 andre gym-
nastikredskaber

Minitramp Øvelseskort

5.117,–fra

Trampoliner

15x2x0,2 m 
71 119 4946 Stk. 44.928,— 56.160,—


