
48 Priser er oplyst ekskl. moms og inkl. moms

Sæt

Æltebolde
Hyggelige fyre til at ælte, til gri-

be-øvelser og til afspænding. Sæt med 
12 stk. med 4 af hver farve (rød, gul, 
blå). Ballon fyldt med majsmel. Alle an-
vendte materialer er giftfri. Mål: ca. 5x7 
cm. Egnet til alle aldersklasser fra 3 år 
5x7 cm 
71 189 1108 Sæt med 12 237,— 296,—

4x4 cm 
71 189 1111 Sæt med 30 276,— 345,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele 
som kan sluges. Kvælningsfare. Børn under 8 år 
kan kvæles i balloner som er sprunget eller ikke er 
pustet op. Der kræves opsyn af voksne. Balloner 
som ikke er pustet op skal holdes langt væk fra 
børn. Balloner som er sprunget skal straks fjernes. 
Brug en pumpe til at puste ballonerne op med. Bal-
lonerne er lavet af naturgummi-latex, som kan 
forårsage allergi.
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Sæt med 12

Diamant Regnbue-bold
Diamant Regnbue-bold er fyldt med 

vand og glimmer og er fuldstændig ui-
modståelig. “Diamant-efekten” sender 
lyset ud i vidunderlige regnbuefarver. Et 
fascinerende syn, når kuglen triller eller 
hopper op og ned. Ca. 600 g, ø: 10 cm.
Enkelt 
71 183 5218 Stk. 75,— 94,—

Sæt med 6 stk. Spar 73,— 91,—! 
71 183 5205 Sæt med 6 stk. 378,— 473,—
Advarsel! Må kun anvendes under opsyn af en vok-
sen.
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ø 7 cm

ø 9 cm

ø 11 cm

Koosh-bold
Indtagende, sjove bolde i et anderle-

des design. De farverige Koosh-bolde er 
lette se og gribe samt uimodståelige, blø-
de og alsidige. Man slet ikke vil give den 
fra sig. Særligt velegnet til nybegyndere 
der skal lære at kaste, gribe, bære, jong-
lere samt til at lade hoppe på fødderne el-
ler knæene. Materiale: Fine, farverige 
gummisnore. Latexfri. Leveres i assortere-
de farver og designs. 
Mini Koosh-bold, ø 7 cm 
71 251 5928 Stk. 50,— 63,— 
fra 10 pr. Stk. 49,— 61,— 
fra 25 pr. Stk. 46,— 57,—

Medium Koosh-bold ø 9 cm 
71 251 5915 Stk. 66,— 83,— 
fra 10 pr. Stk. 63,— 79,— 
fra 25 pr. Stk. 60,— 75,—

Maxi Koosh-bold, ø 11 cm 
71 251 5902 Stk. 117,— 146,— 
fra 10 pr. Stk. 109,— 136,— 
fra 25 pr. Stk. 106,— 132,—
Advarsel! Smådele som kan sluges. Kvælningsfare. 
Ikke egnet for børn under 3 år.
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Sæt 1

Sæt 2

Nyhed!  Sport-Thieme® 
Lærings-Frisbee

Med denne bløde lærings-frisbee kan 
børn ikke bare lære at kaste og gribe, men 
samtidig på en legende måde gentage og 
træne undervisningens indhold. Her ind-
går både læring og bevægelse. PU-coate-
de frisbees. Ø: 24 cm. 40 g. 
Terning-øjne 
71 266 1302 Stk. 114,— 143,—

b

Terning-øjne

Nyhed!

Sport-Thieme® 
Ærteposer, vaskbare

Ideelle til alle gribe- og kasteøvelser. 
Slidstærke kvalitets ærteposer af 100% bo-
muld (195 g/m² ).Det hygiejniske fyld 
består af inkornet kunststofgranulat, der 
giver en god taktil stimulation. Behageligt 
bløde at gribe. Lugtneutrale. kan vaskes 
ved op til 30°C (dog adskilt i farver). 
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120 g, ca. 15x10 cm 
71 126 6304  Blå Stk. 27,— 34,— 
fra 20 pr. Stk. 24,— 30,—

71 126 6317  Gul Stk. 27,— 34,— 
fra 20 pr. Stk. 24,— 30,—

71 126 6320  Grøn Stk. 27,— 34,— 
fra 20 pr. Stk. 24,— 30,—

71 126 6333  Rød Stk. 27,— 34,— 
fra 20 pr. Stk. 24,— 30,—

500 g, ca. 20x15 cm 
71 126 6405  Blå Stk. 56,— 70,— 
fra 20 pr. Stk. 52,— 65,—

71 126 6418  Gul Stk. 56,— 70,— 
fra 20 pr. Stk. 52,— 65,—

71 126 6421  Grøn Stk. 56,— 70,— 
fra 20 pr. Stk. 52,— 65,—

71 126 6434  Rød Stk. 56,— 70,— 
fra 20 pr. Stk. 52,— 65,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele 
som kan sluges. Kvælningsfare.

fra 24,—

Ærteposer: 
til at fremme 
kropsbevidstheden

 ✔ Ideel til alle gribe- 
og kasteøvelser

Altid i bevægelse
...med vores klassikere!

Legebolde: Taktile oplevelser!
Sjove, farvestrålende bolde med interessante overflader - 

Ideelle til at udforske og til at lære at gribe!

Tal

d

378 andre 
bevægelses-lege

Motorikbolde-sæt
Sjove naturkautschuk-bolde til at 

kaste, rulle, gribe og røre. De hopper ube-
regneligt og triller i forskellige retninger - 
Perfekt til festlige gruppe- og reaktionsle-
ge. Takket være den fnuggede overflade 
føles de særdeles behagelige i hånden. De 
usædvanlige former og de friske, lysende 
farver gør disse bolde særligt attraktive. 
ø 10 cm. 
Sæt 1 
71 214 3226 Sæt med 3 213,— 266,—

Sæt 2 
71 214 3239 Sæt med 3 213,— 266,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele 
som kan sluges. Kvælningsfare.
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Flere taktile, visuelle 
eller auditive oplevel-
ser på webshoppen:
Aktivsport.dk

Sansestimulering

c

Udførlige vejledning til 
anvendelse af frisbees 
som gratis download 
på webshopen:

i

aktivsport.dk

Sæt med 30

71 266 1302Tal 
71 266 1331 Stk. 114,— 143,—

fra aktivsport.dk


