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ANTI SLIP IN- EN OUTDOOR MATTEN

MUURKLIMMEN

SPEELMAT BOWLING
Met deze mat creeër je een echte 
bowlingbaan samen met je bowlingspel.
Inhoud: Excl. kegelspel.
Kenmerken: 100% Polyamide met anti slip 
latexonderzijde.
Afmeting: lxb: 300 x 100 cm.

LL1381  Per stuk € 69,00

BERGEN
Kleurrijke klimwanden zullen kinderen 
aanmoedigen om samen te sporten en te 
spelen. Klimmen is geweldig voor het 
ontwikkelen van coördinatie en balans. 
Inhoud: Klimmuur samengesteld uit 
10 elementen.
Kenmerken: De wanden zijn gemaakt van 
multiplex met een dikte van 18 mm. 
Kunststof handgrepen in verschillende 
kleuren en vormen.
Afmeting: bxh: 405 x 241 cm.

LR7784   € 1.590,00

ROER
Dit stabiele wiel van kunststof is een 
onmisbaar item voor alle kapiteins op het 
schip in de tuin of op de speelplaats. Samen 
met vrienden trotseren de kinderen zelfs het 
ergste stormachtige weer!
Afmeting: Ø 54 cm

WW2189  Per stuk € 36,50

SPEELMAT TARGET
Gooi je pittenzakjes of balletjes of steentjes 
zo kort mogelijk in de roos en tel de meeste 
punten op.
Kenmerken: 100% Polyamide met antislip 
latexonderzijde.
Afmeting: lxb: 300 x 100 cm.

LH1378  Per stuk € 69,00

VALMAT
Mat voor onder de klimmuren.  
De maximale valhoogte is 2,1 m  
(volgens PN-EN 1177: 2009).
Kenmerken: Gemaakt met duurzaam  
PVC-weefsel, ftalaatvrij, gemakkelijk schoon 
te maken en antislip achterkant. 
Schuimdichtheid 160 kg / m3.
Afmeting: lxbxh: 159 x 159 x 8 cm.

ML1398   € 445,00

SPEELMAT KIKKERHOP
Wie hopt als eerste op de plank?
Kenmerken: 100% Polyamide met antislip 
latexonderzijde.
Afmeting: lxb: 300 x 100 cm.

LJ1379  Per stuk € 69,00

KLIMGROT
Kleurrijke klimwanden zullen kinderen 
aanmoedigen om samen te sporten en te 
spelen. Klimmen is geweldig voor het 
ontwikkelen van coördinatie en balans. 
Inhoud: Klimwand samengesteld uit 
2 elementen.
Kenmerken: Klimwand is bovenaan voorzien 
van een klankspel. 
De wanden zijn gemaakt van multiplex met 
een dikte van 18 mm. Kunststof handgrepen 
in verschillende kleuren en vormen.
Afmeting: bxh: 187 x 167 cm.

LP7783   € 740,00

3+5 j. 
KLIMTOPPEN
De stabiele kunststof klimstenen kunnen met twee schroeven in de wand worden gemonteerd. Stap 
voor stap de lucht in! Nou, oké, misschien niet zo hoog, maar in ieder geval naar de top van je eigen 
klimmuur in de tuin. Wie kan het meest spectaculaire klimparcours afleggen?
Kenmerken: Incl. montage materialen. Maximaal gewicht 80 kg.
Afmeting: Geel ca. 11 x 9 x 5 cm, oranje ca. 11 x 10 x 5 cm

FI1277  Set van 5 € 19,75




