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Sport-Thieme® Rullebrætbane
Ved at skubbe rullebrættet opad, sætte det i position 

og bestige det trænes både balance-tilpasningen, den bilate-
rale koordination og den motoriske planlægning. Når man 
kører nedad trænes den tonisk-posturale strækning i 
mavelejet og forhøjer derved muskeltonus. Hæng rullebræt-
banen fast på Kombi-platformen og der opnås en optimal 
rullehastighed til terapiområdet. LxB: ca. 150x60 cm. 
10 års garanti 
71 201 5402   Stk. 3.890,— 4.863,—
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SætSport-Thieme® 
Rullerutchebane-sæt

Sættet består af:
•  Rullerutsjebane 250x60 cm b
•  Rullebrætbane a
•  Trin-platforme
 Spar 1.284,—1.605,— 
71 200 5889   Sæt 12.192,— 15.240,—

c

Sport-Thieme® Rullerutsjebane
Så er der noget ved at rutsje! Ved at rulle i 

forskellige positioner (mave-, rygleje, siddende, knæ-
lende, forlæns, baglæns) masseres kroppen og bliver 
stimuleret. Ved at rulle i maveleje stimuleres nakke-
muskulaturen, og den toniske strækning trænes. 
Man kan også klatre med og uden tov. Herved kan der 
også transporteres bolde, måtte-dele m.m. Ruller 
man genstande af sted, trænes opmærksomheden og 
reaktionsevnen. Rullerutsjebanen hænges op i en 
ribbevæg eller på en trinplatform. 

b

Eksklusiv
Sportime®

Et utrolig alsidigt redskab til sport og terapi . Særdeles 
stabil – kan belastes op til 150 kg. Leveres uden plat-
form.
200x60 cm 
71 200 5805 Stk. 4.536,— 5.670,—

250x60 cm 
71 200 5818 Stk. 4.962,— 6.202,—

300x60 cm 
71 200 5821 Stk. 5.702,— 7.127,—

 ✔ Egen produktion
 ✔ Hygiejnisk afvaskelig
 ✔ Coatede, robuste 
skumruller

Gymnastikringe med liner
På disse gymnastikringe kan børn rigtigt muntre 

sig. De smalle ringe af kunststof egner sig rigtig godt til 
børnehænder. Også ved vilde sving giver de et sikkert 
hold. Enkel og sikker højde-indstilling  fra ca. 100-200 
cm. ved hjælp af et håndbeskyttet indstillings-ottetal. 
TÜV testet og godkendt til ofentlige institutioner. Reb 
med kerne. Ring ca. 24 mm. tyk. Ø: 170 mm. Må belastes 
med max. 130 kg. Kan anvendes både inden- og uden-
dørs. 
71 118 9201   Sæt 1.001,— 1.251,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Lang snor. Stranguleringsfare. 
Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
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 ✔ Ringe af 
kunststof
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49 andre ribber i Online-
Shoppen:
aktivsport.dk

Ribbe

Sport-Thieme® Enkelt Ribbevæg
Til skoler, børnehaver og brug i hjemmet. Med si-

devanger i stabilt nåletræ og ribber ø 35 cm af asketræ. 
Lette at montere. Må belastes med op til 100 kg. Leve-
res komplet med monteringsmateriale (Vinkel, skruer 
og dyvler). 25 års garanti!
HxB: 210x80 cm, 8 ribber 
71 122 6560 Stk. 1.512,— 1.890,—

HxB: 230x80 cm, 9 ribber 
71 122 6557 Stk. 1.812,— 2.265,—
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Første 
ribbe er 
fors-
kudt/
frem-
trukket

80 cm

25,2 cm

ø 3,5 cm

10 cm

TOP anmeldelse

aktivsport.dk

Jan skrev:
“Trækvalitet og -forar-
bejdning er virkelig i or-
den og vægmonteringen 
er stabil.”

Alsidige redskaber til et utal af gymnastiske øvel-
ser og et ideelle træningsredskaber til forbedring 
af form og kondition. 

Bedste materialer, forarbejdning i topklasse og TÜV 
testet sikkerhed - overbevisende argumenter som ta-
ler for Sport-Thieme® ribbevæggen! Vangerne er af 
massiv nåletræ og ribberne af stabile, ovalt formet 
asketræ. For at højne stabiliteten er alle ribberne 
fastskruet til vangen i flere omgange. vores ribbe-
vægge er derfor godt egnet til brug i sportshaller, it-
nesscentre samt til privat brug. Første og tredje rib-
be fra oven er trukket lidt frem, hvilket er ideelt til af-
lastning af rygsøjlen og til egen-vægts øvelser. Hver 
ribbevæg leveres komplet med monterings materiale 
(vinkel, dyvler og skruer)

Rullerutsjebane-systemet 
fra Sport-Thieme®

Kombi-platform

Rullebrætbane

Rullerutsjebane

Sport-Thieme® 
Ribbevægge

Børne-gymnastikredskaber:
Utroligt variabel og alsidig! fra aktivsport.dk

457 andre gym-
nastikredskaber

 ✔ Kan an-
vendes 
både 
uden- og 
indendørs

Alle elementer kan frit kom-
bineres: til fantasifulde gym-
nastiklandskaber!
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