Rul ud og oplev verden
Kør til specialpriser
✔ Lette børne
rullebræt

TOP anmeldelse
aktivsport.dk

10

års
garanti

a Rullebræt “Color-Line”

Det robuste Sport-Thieme Rullebræt
“Color” frembringer legelysten i ethvert
rum. I idrætshallen eller bevægelsesrum i
børnehaven, Ser børnene magiske
ud og bliver ikke samme sted længe. Børnehavebørn fra 3 år kan opleve fartglæde
med “Color”, en ægte letvægter. 4 letkørende hjul og et lavt tyngdepunkt førger
for den nemme betjening. Med det lave tygndepunkt er rullebrætte særligt svært at
vælte og sørger for i en kombination med
den afrundede kant for høj sikkerhed i .
Ekstra støjsvage hjul skåner øre og nerver.
Stabile materialer og særlig omhyggelig
forarbejdet gør dette køretøj perfekt for
den vedholdende indsats i timer, ved idræt eller i børnehaven. Rullebrættet er
komplet monteret.
Flere detaljer om Sport-Thieme rullebræt “color”
• Størrelse (LxB): 60x35 cm
• Tykkelse 15 mm

• Ergonomisk afrundet
• 4 kugleledshjul
• kun 2,8 kg
• Belastning op til 100 kg
• Kan fås i følgende farver: Blå, Pik, Orange, Grøn
71 227 8302 Blå
Stk. 575,— 719,—
fra 5
pr. Stk. 544,— 680,—
fra 10
pr. Stk. 520,— 650,—
71 227 8315 Pink
fra 5
fra 10

Stk. 575,— 719,—
pr. Stk. 544,— 680,—
pr. Stk. 520,— 650,—

71 227 8328 Grøn
Stk. 575,— 719,—
fra 5
pr. Stk. 544,— 680,—
fra 10
pr. Stk. 520,— 650,—
71 227 8331 Orange
Stk. 575,— 719,—
fra 5
pr. Stk. 544,— 680,—
fra 10
pr. Stk. 520,— 650,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn af en voksen.

i

VÆRD AT VIDE!

Sport-Thieme® Rullebræt

Masser af sjov til store og små ved at
køre i siddende, liggende, knælende
stilling eller to sammen. Også velegnet
til boldspil og væddeløb. Børn kan legende træne balance, håndtering og
gruppelege. Med udboring til sjippetov, så rullebrættet kan trækkes. Vælte-sikker pga. det lave tyngdepunkt.
(H: ca. 9 cm). Stabilt, lakeret inér med
meget letgående, drejelige hjul med
kuglelejer. Slidstærke, robuste, massive gummihjul. Kan belastes med op til
120 kg og er nærmest uopslidelig!

fra

378,—

b Sport-Thieme® Rullebræt
“Standard”

4 drejelige enkelthjul. 62x35 cm. 10 års
garanti
71 128 5404
Stk. 434,— 542,—
fra 5
pr. Stk. 410,— 512,—
fra 10
pr. Stk. 378,— 473,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
Testet af TÜV Austria, Certiikatsnummer:
1579-OS17-312.3-Z

Den kendte
klassiker!
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10
fra

års
garanti

1.107,—

d

®

c Sport-Thieme Lege-bane

d Sport-Thieme® Lege-bane

sæt “Basic”

system “Standard”

Sættet “Standard” med 52-dele til en endnu mere alsidig opbygning af jeres bevæDet favorable 34-dels basis sæt for begelseslandskab.
gyndere.
Sættet består af:
Sættet består af:
• 8 tallerkenfødder
• 8 tallerkenfødder
• 12 stave 100 cm, assorterede farver
• 12 stave 100 cm, assorterede farver
• 1 halvring
• 12 gymnastikringe, 3 ringe af hver størrelse ø 50-80 assorterede farver
• 1 gymnastikring ø 50 cm
• 12 stav- og ringholdere
• 20 stav- og ringholdere
Sæt 1.256,— 1.570,— 71 135 7400
Sæt 2.052,— 2.565,—
71 135 5433
Bestil nu! · Tlf. 86 35 22 11 · info@aktivsport.dk

e Pedalo® Classic

At køre Pedalo er sjovt – og med dobbelt-hjul og større trædebræt er det let at
lære. LxBxH: 47x37x22 cm. Kan belastes
op til 200 kg. 10 års garanti!
Sorte hjul
71 129 6206
Stk. 1.134,— 1.418,—
fra 5
pr. Stk. 1.107,— 1.384,—
Grå hjul
71 129 6222
fra 5

Stk. 1.188,— 1.485,—
pr. Stk. 1.162,— 1.452,—

Endnu større udvalg i Online-shop:
aktivsport.dk

Pedalo

Advarsel! Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
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