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EVEN AL JE ENERGIE KWIJT!

34-8 j. 
LOOPBAND 4-8 J
Het kind brengt de loopband al stappend in 
beweging. Tot max. 68 kg.
Kenmerken: Voorzien van veilige handgreep 
en display met afgelegde afstand.
Afmeting: lxblxh: 78 x 65 x 80 cm.

RA5539   € 125,00

36-10 j. 
INDOOR FIETSTRAINER
Instelbare weerstand. Voorzien van afstands- en snelheidsmeter. 
Vernieuwd model met verhoogde duurzaamheid en aangepaste 
afmetingen! Tot max. 90 kg.
Afmeting: lxbxh: 60 x 41 x 77 cm.

PY5538   € 125,00

3+3 j. 
MINI-TRAMPOLINE
Kleine trampoline.
Kenmerken: Maximum belasting: 70 kg. 
Veren worden beschermd door een stevige 
kunststof hoes.
Afmeting: Ø 100 cm.

AY610625   € 76,50

 36-10 j. 
LOOPBAND 6-10 J
Afmeting: lxbxh: 83 x 59 x 99 cm.

WP2175   € 253,95

34-8 j. 
ROEIMACHINE
Een roeimachine is minder gekend bij de jonge kinderen maar een 
uitgesproken leuke activiteit om even hun energie los te laten.
Kenmerken: Tot max. 68 kg. Voetsteunen zijn voorzien van een gesp om 
de voeten op hun plaats te houden. Veilige en stevige handgreep. 
Veilig pompsysteem.
Afmeting: lxbxh: 95 x 38 x 26 cm.

WQ2177   € 215,00

MINI-TRAMPOLINE
Veilige trampoline voor kinderen van 2 tot 
5 jaar. Het springoppervlak is op 12 cm van 
de vloer. De handvaten zijn overtrokken met 
foam, voor een extra veiligheid van gezicht en 
tandjes. Het frame wordt afgeschermd door 
een rubberen stootrand.
Afmeting: Ø 70 cm, h 14 cm.

GO2406   € 259,90

34-8 j. 
AIRWALKER
Wanneer het buiten slecht weer is is de airwalker een goed alternatief 
om even op wandel te gaan. Eens de kinderen de coördinatie onder de 
knie hebben zullen ze de airwalker niet meer kunnen missen.
Kenmerken: Tot max. 68 kg.
Afmeting: lxbxh: 68 x 41 x 85 cm.

WN2171   € 191,50

 3+2 j. 
KLASSET BEWEGINGSMATERIAAL
Uitgebreide set sport en spel artikels voor in de klas of de opvang.
Samenstelling: 6 mini softballen, 6 paar loopklossen, 8 kegels, 
4 gymstokken, 6 werpringen, 6 gummieballen in opbergkist.

WY2193  43 delig € 245,00




