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Sport-Thieme® Legetønde 
med indhold

AKTIVER PAUSERNE! Det er bevist, at ele-
verne efter en AKTIV PAUSE er langt mere 
koncentrerede om undervisningen. Tøn-
den kan stå under elevrådets opsigt, så er 
der ingen problemer med kompetence og 
anvendelse. 
Sættet består af:
•    Legetønde af kunststof med 240 l. På to 

hjul. Aflåselig.
•    10 soft-bolde
• 5 sjippetove
• 1 svingtov
•    6 markeringskegler
•    1 Boccia-spil
•    3 Indiaca

b
•    2 par badmintonketsjere
•    1 sæt badmintonbolde
•    5 frisbee 100% nylon
• 6 tennisringe
•    1 kæmpe-faldskærm 100% polyamid
•    1 sæt legeterninger
• 6 træbats
•    3 boldfangspil
• 3 Catch-ball
• 12 hyleslanger
•    2 bordtennisbats
• 2 bordtennis boldsæt á 6 stk.
•    6 Speed Ropes. 
71 132 3724 Sæt 4.523,— 5.654,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele 
som kan sluges. Kvælningsfare.

Bean-Bags
Jonglørbolde, gode at gribe, runde 

bolde af naturlæderimitat, ø 6,5 cm, ca. 
95 g i forskellige farver. Fyld af kunststof-
granulat. 1 enhed = 12 stk. 
71 132 8439   12 stk. 237,— 296,— 
fra 8 pr. 12 stk. 221,— 276,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele 
som kan sluges. Kvælningsfare.

c

Originalt Vikingespil - Kubb
Kastespillet fra Vikingetiden er ble-

vet nytænkt. Kubb, eller “Vikingespillet”, 
kan spilles af 2-12 personer fra 8 år. Målet 
er at vælte “knægtene” og tilsidst “kon-
gen på ”skakfeltet“ med kastetræet. Et 
morsomt spil til at spille udendørs. Kvali-
tetsprodukt af vandafvisende gummitræ.
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✔ Til begyndere og professionelle
✔ Fremragende flyveegenskaber
✔ Egnet til konkurrence

Sport-Thieme® Frisbee 
“FD-125 Competition”

Til begyndere, øvede eller professionelle - 
disse discus er overbevisende med den 
høje kvalitet og de stabile flyveegenska-
ber. Ideel til forskellige spillevarianter og 
kasteteknikker. ø ca. 25 cm. 125 g 
71 195 5008  Blå Stk. 49,— 61,— 
fra 10 pr. Stk. 42,— 53,—

71 195 5011  Gul Stk. 49,— 61,— 
fra 10 pr. Stk. 42,— 53,—

71 195 5024  Grøn Stk. 49,— 61,— 
fra 10 pr. Stk. 42,— 53,—

71 195 5037  Rød Stk. 49,— 61,— 
fra 10 pr. Stk. 42,— 53,—
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KÆMPE-

Opdag mange 
andre produkter til 
din yndlingssport!

✔ Gymnastik
✔ Atletik
✔ Svømning
✔ Holdsport
✔ Fitness
✔ Klatring
✔ Aqua-itness
✔ Styketræning

...og meget
mere

Spillemateriale:
•    1 ”Konge“ (7,2x7,2x30 cm) 
•    10 ”Knægte“ (6x6x15 cm) 
•    6 Kastestave (4x30 cm) 
•    4 markeringsstave (1,8x30 cm) 
•    1 transporttaske 
•    1 spillevejledning 
71 187 1513 Sæt 385,— 481,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun an-
vendes under opsyn af en voksen.

Mange farvestrålende spille-/
legeideer...

Kreative spille-/legeideer
... til både ude og inde! UDVALG:

Schildkröt® Neopren 
klæbebånd-ball sæt

Boldspillet består af 2 neopren klæbebånd-
håndfangere Ø: 17 cm. Fang-skiverne fast-
gøres med klæbebånd på hånden. Leveres 
inkl. praktisk netpose og bold. 
71 160 0302   Sæt 132,— 165,—
Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun an-
vendes under opsyn af en voksen.
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