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Tilbehør

Sport-Thieme® Gymnastik-
bænk “Original”

Klassikeren i enhver sportshal – med 
den typiske gymnastikbænkform! Disse 
kvalitets-gymnastikbænke af massivt, 
flerdobbelt sammenlimet, elastisk pinjet-
ræ i typisk gymnastikbænk-form har man-
ge anvendelsesmuligheder. Midterstøtten 
og fødderne fremstilles af meget holdbare 
multiplex-plader med skridsikre, 4-lags 
skrid-beskyttelse, som skåner halgulvet. 
Balancebjælken har afrundede kanter. De 
3 til 4,5 m. lange bænke har alle, i den 
ene ende en liste til ophængning på ribbe-
vægge, reckstænger eller plinte. Bænk-
højde: ca. 35 cm. Bænkbredde: ca. 28 cm. 
25 års garanti!
Uden transporthjul 
1,5 m 
71 121 7908 Stk. 2.221,— 2.776,—

2 m, DIN 7909 
71 121 8406 Stk. 2.394,— 2.993,—

Sport-Thieme® Kombi-
Gymnastikbænk-vippe

Med denne vippe-indsats udvides 
funktionen af jeres gymnastikbæn-
ke og plinte ganske nemt. Installationen 
er hurtig: Drej gymnastikbænken så sæ-
det vender nedad, og sæt vippen ind i den 
hver ende af bænken. Alternativt kan en 
plint overdel af træ bruges. Til dette for-
mål er der lavet separate åbninger. Side-
delene er af birketræs-inér 21 mm. Rund-
stokkene er af asketræ, 35 mm. 
LxB: 55x15 cm, ca. 3,5 kg (par). Belast-
ningskapacitet på op til 150 kg (inklusive 
bænk / plint). 
71 259 3005   Par 1.260,— 1.575,—
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3 m, DIN 7909 
71 121 8419 Stk. 2.867,— 3.584,—

3,5 m, DIN 7909 
71 121 8422 Stk. 3.103,— 3.879,—

4 m, DIN 7909 
71 121 8435 Stk. 3.339,— 4.174,—

4,5 m 
71 121 8448 Stk. 3.623,— 4.529,—

Med transporthjul 
1,5 m 
71 121 7911 Stk. 2.489,— 3.111,—

2 m 
71 121 8464 Stk. 2.662,— 3.328,—

3 m 
71 121 8477 Stk. 3.134,— 3.918,—

3,5 m 
71 121 8480 Stk. 3.371,— 4.214,—

4 m 
71 121 8493 Stk. 3.591,— 4.489,—

4,5 m 
71 121 8927 Stk. 3.890,— 4.863,—

Flere gymnastikbænke-størrelser 
og endnu mere tilbehør i Online-
Shoppen aktivsport.dk

Bænkplade og bom af fle-
re lag nåletræsinér

Stabil midterstøtte giver 
høj stabilitet fra 3,0 m.

Afrundede hjørner
for mere sikkerhed 
ved idræt

Indhængsliste for at hænge på 
ribber, reckstænger eller plinte

Fastgørelseshuller
til transporthjul

Sammenskruet med tvær-
gående skruer og stabile for-
bindelses-vinkler

Multiplexfødder
garanterer en god stabilitet 
og standsikkerhed!

Gummiskånere
Skridhæmmet og skå-
ner halgulvet

fra 2.221,–

En klassiker fra Sport-Thieme
Mange kvalitetsprodukter fra egen produktion
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Sport-Thieme® Gyngeklods 
til Gymnastikbænke

Beskyttet design/patenteret. Til at fast-
klemme under gymnastikbænke. Fremstil-
let af birke-iner. Med skridhæmmet rif-
felgummi. Kan kombineres med gymnas-
tikbænke i hht. DIN. Til løbebjælker på til 
10,5 cm. bredde. Gyngehøjden er ca. 12 el-
ler 15 cm. Leveres uden gymnastikbænk. 
BxHxD:32,7x26x22,7 cm. Ca. 4 kg. 
71 121 8956   Stk. 954,— 1.192,—
Testet af TÜV Austria, Certiikatsnummer: 
0330-PS16-123.6-Z
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Gymnastikbænk

Testet af TÜV Austria, Certiikatsnummer: 
0330-PS16-123.6-Z


