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“Spelend 
leren
bewegen”
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Goed leren bewegen is voor kinderen essentieel. Tegenwoordig meer dan ooit. 
Door te spelen ontwikkelen ze hun motorische én sociale vaardigheden. 
Kinderen leren te communiceren via lichaamstaal en beweging.
Doelgericht bewegingsonderwijs speelt daarbij een sleutelrol. Daarom  
hebben wij Klimgim ontwikkeld: een compleet en uitdagend assortiment  
klim- en speeltoestellen. Bestaande uit een breed aanbod van elementen. 
Ontworpen en geproduceerd in nauwe samenwerking met wetenschappers  
en ervaringsdeskundigen.

Klimgim biedt een ruime selectie aan inspirerende componenten. Deze zijn 
gemaakt van puur en duurzaam essenhout, een materiaal dat:
• prettig vasthoudt,
• een natuurlijke uitstraling heeft,
• geen resonantie veroorzaakt,
• gecertificeerd is volgens de Europese norm.
Daarmee biedt u bewegingsonderwijs op maat. Met uitdagende activiteiten
die perfect passen in de belevingswereld van kinderen.

“Ons doel: 
verantwoord bewegingsonderwijs”“Spelend

leren
bewegen”

Bekijk ook onze 
Klimgim DVD met 
instructie en uitleg 
over de 12 leerlijnen.
Vraag ‘m aan op 
info@schilte.nl 

TIP
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“Ons service-
team voor 
controle en 
onderhoud”

Als een van de oudste en bekendste producenten van speellokaalinrichtingen 
hebben wij een schat aan kennis en ervaring. Die expertise gebruiken wij dage-
lijks om in heel Nederland uitdagende én veilige omgevingen te creëren, voor 
plezierig bewegingsonderwijs.

Wij leveren niet alleen de toestellen, we verzorgen ook regulier onderhoud en 
de jaarlijkse controles, door heel Nederland. Dat doen we deskundig, grondig 
én efficiënt, jaarlijks meer dan duizend keer. De controle en het onderhoud 
worden uitgevoerd door ons twee man sterke serviceteam bestaande uit  
Rini en Bertus.

Wilt u meer weten over onze controle, service, garanties en voorwaarden? 
Neem dan contact op met uw Schilte projectadviseur.

Bel 030 – 68 68 020 of mail naar info@schilte.nl 

Alles wat wij doen, is 
gericht op een gezonde 
toekomst. Daarom 
gebruiken wij voor onze 
producten uitsluitend 
hout afkomstig uit duur-
zaam beheerde bossen. 
Productie-afval zetten we 
om in energie. En verpak-
kingsmaterialen? Daar 
doen we niet aan! Zo  
werken we, samen met 
u, aan de toekomst van 
onze kinderen. 

Alle Klimgim onderdelen 
zijn gecertificeerd en 
voldoen aan NEN-EN 
013:1996 en indien van 
toepassing NEN-EN 
016:2003 en NEN-EN 
12346-1998. 

Duurzaam 
& gecertificeerd 
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1. Klimmen

5. Over de kop

2. Springen

6. Stoeispelen

10. Tikspelen

3. Zwaaien

7. Mikken

11. Hardlopen

4. Balanceren

8. Werpen

12. Bewegen
op muziek

U kent de 12 leerlijnen van goed bewegingsonderwijs? Klimgim en het  
onderwijsleerpakket samen geven u de perfecte mogelijkheden om deze 
allemaal te oefenen.

12 Leerlijnen 

9. Doelspelen
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Klimgim
sets
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Klimgim
De Klimgim bestaat uit afzonderlijke componenten die u naar wens kunt combineren.  
Een uniek en hoogwaardig assortiment dat kinderen uit groep 1 en 2 op een speelse manier  
uitdaagt om horizontaal, verticaal en diagonaal te bewegen. Op basis van de 12 leerlijnen.  
De basis voor elke inrichting bestaat uit: ∙ Wandrek of wandrektoren (1- tot 4-delig) in de hoogten 
2,00 en 2,90 meter ∙ Klimgim toren in de hoogten 1,50 en 2 meter ∙ Ladders (varia, 7 en 9 sporter) ∙  
Netladder ∙ Half-om-half ladder ∙ Kippenladder ∙ Klimwand. 

Veilig en uitdagend
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Klimgim 
componenten 
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Klimgim
Haak met 
borging

Klapbeugel van 
klimwandrektoren
gemonteerd op 
essenlatten

Zwenkwiel voor 
Klimgim toren

Riem voor het opbergen 
van diverse ladders

Haak voor 
ophangen ladders 

PRODucTKenmeRKen

Aanvullend leveren wij 
complete pakketten 
sport- en spelmaterialen. 
Natuurlijk zijn de onderdelen 
tevens los verkrijgbaar. 
Zie ook pag. 14.
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Klimwand
Art.nr. 440025

Netladder
Art.nr. 440004

Sporters
9-sporter 
Art.nr. 440002 

7-sporter 
Art.nr. 440001 

Varia sporter 
Art.nr. 440003

Kippenladder
Art.nr. 440006

Klimnet
Art.nr. 440007

Half-om-half ladder
Art.nr. 440005

1-, 2-, 3- of 4-delig wandrek 
Hoogten 2 meter en 2,90 meter. Een 3- of 4-delige opstelling 
kan ook als torenwandrek geleverd worden.
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Basketbalbord
Art.nr. 440007

Glijbaan
Art.nr. 440007

Zwiepplank met 2 blokjes 
Art.nr. 442005

Evenwichtsbalk 
Zonder zwevende ophanging. 
Art.nr. 440013 

Met zwevende ophanging. 
Art.nr. 440014

Haak met 
borging

Klapbeugel van 
klimwandrektoren
gemonteerd op 
essenlatten

Zwenkwiel voor 
Klimgim toren

Riem voor het opbergen 
van diverse ladders

Haak voor 
ophangen ladders 

PRODucTKenmeRKen

Klimgim toren 
Hoogten 1,50 en 2 meter.
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Wilt u meer weten of een  
inrichtingsconcept op maat?
Vraag het uw projectadviseur 
via info@schilte.nl

“Leren bewegen 
met speels gemak”
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Klimgim 
componenten
Klimgim biedt alle componenten voor een veelzijdig en uitnodigend gym- of speellokaal. Daarmee 
leren kinderen op een spontane manier te spelen, te trainen en hun grenzen te verleggen. Daarbij biedt 
ieder element zijn eigen uitdaging: ∙ Glijbaan ∙ Gymbanken ∙ Springkast ∙ Klimgim en zwiepplank met 
bijbehorende bokjes ∙ Basketbalbord ∙ Touw- en klimnet ∙ Duikelstok ∙ Evenwichtsbalk ∙ Netladder.
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Springkast 
Beuken, opgebouwd uit stapelbare delen. 
Afmetingen: 100 x 55 cm. 
6-delig met 1 dek  Art.nr. 442003  
8-delig met 2 dekken Art.nr. 442004 

Delta 
Een multifunctionele klimdriehoek om te combineren 
met de losse klimgim componenten.
Afmetingen: 40 x 29 x 33  cm
Art.nr. 440011 

Trapezoïde 
Open, met dekplaat. 
Afmetingen: 110 x 69 x 94cm (bxdxh)
Art.nr. 442006

Gymbank 
Afmetingen:
1,50 meter Art.nr. 442000  
2,20 meter  Art.nr. 442001  
2,75 meter Art.nr. 442002  

Gymmat 
Lichtgewicht met anti-sliplaag en klitteband voor het opbergen.
Afmetingen: 150 x 94 x 5 cm (bxdxh). 
2-zijdig koppelbaar Art.nr. 142009 
4-zijdig koppelbaar  Art.nr. 142079 

Landingsmat 
Afmetingen: 300 x 200 x 30 cm.
Art.nr. 142049 

DVD Klimgim 
Instructiefilm
Art.nr. 449999

Klimgim
componenten



Klimgim
sport- en spelkast
De Klimgim sport- en spelkast is dé veelzijdige opbergkast voor elk speellokaal. Hij is solide, ruim en 
praktisch, met plaats voor allerlei grote en kleine sport- en spelartikelen. Voor groot én klein is hij goed 
bereikbaar. En bovendien is hij soepel verrijdbaar, zelfs als hij tot de nok toe is gevuld. Zo wordt  
opruimen kinderspel! 
• Leverbaar in beuken houtdecor of drie vrolijke uni kleuren
• Zes grote transparante laden
• Ruime opbergvakken voor rackets, ballen en nog veel meer
• Afsluitbare deuren
• Stevige, soepel rijdende zwenkwielen met rem

14 Sport- en spelmateriaal 



Sport- en spelkast 
• Alle sport- en spelmaterialen geordend in één kast
• Geschikt voor KVLO en Gympedia onderwijsleerpakket
• Massief beuken lijst
• Afsluitbaar
• Verschillende indelingen mogelijk in middenconsole
• Sterke wielen voor het verrijden
• Inhoud optioneel

Wandballenrek
Lengte 1 meter Art.nr. 440019
Lengte 2 meter Art.nr. 440020

Afmetingen: 280 x 68 x 131 cm (bxdxh)
Ahorn   Art.nr. 409088
Tevens leverbaar in drie uni kleuren

Klimgim
sport- en spelkast
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Sport- en 
spelmateriaal
onderwijsleerpakketten

16 Sport- en spelmateriaal 

Verantwoord bewegingsonderwijs is net zo veelzijdig als het spelende kind zelf. Daarom bieden 
we naast de Klimgim toestellen uitgebreide onderwijsleerpakketten. Daarin zit nog veel meer 
leuks: ballen en ringen om te leren werpen/vangen, een evenwichtsbalk en loopklosjes voor 
balanstraining, een basketring voor het ontwikkelen van balgevoel en doelspelen. Plus natuurlijk 
zaken als springtouwen, pittenzakken, hoepels en pylonen. Spelen maar!



Sport- en
spelmateriaal
onderwijsleerpakketten
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Gympedia 
onderwijs-
leerpakket

KVLO 
onderwijs-
leerpakket

• 40 partijlinten
• 20 pittenzakjes
• 4 springtouwen 100 cm, 

kleuren blauw, geel, groen, rood
• 2 dierensets (per 6 stuks) 
• 2 blinddoeken
• 1 Velcro band 600-1000 cm, kleur geel
• 10 turnblokjes, 4 x 6 x 10 cm
• 16 multifunctionele kegels, 30 cm
• 16 turnstokken, kunststof oefenstok, 100 cm
• 16 flexhoepels, 60 cm
• 8 Super Clips
• 8 Super Clips (1 stok, 1 plathoepel)
• 8 Super Clip (1 stok, 1 dwars)
• 4 multifunctionele blok

• 1 set markeringsstrippen pijl  (per 6 stuks)
• 1 set markeringsstrippen rond (per 12 stuks)
• 6 polyballen, 17,8 cm, kleur geel 
• 6 foamballen met huid, 15 cm
• 1 Free Ball, diameter 5,5 cm
• 24 bobbelballen, 18 cm 
• 1 dobbelsteen,  foam, 25 cm
• 1 kegelset foam, (inclusief bal)
• 1 evenwichtseend
• 1 balanceerbord Rocking Seesaw
• 1 balanceertol hout/rubber, 34 cm
• 1 rollerbord, 1 pedalo dubbel (inclusief 6 wielen)
• 1 dansdoek, 16-persoons, 610 cm
• 3 tennisrackets kunststof en foamballen
• 1 creatieve dobbelsteen 

• 6 multi-speelballen Raxx
• 8 springtouwen, 300 cm
• 20 partijlinten
• 20 pittenzakjes, kleur blauw, geel, rood
• 1 springtouw, kleur blauw, 10o cm
• 6 softyballen (roze handbal), 15 cm
• 6 ballonballen
• 6 foamballen, diameter 7 cm
• 1 set gatenballen 7,2 cm soft, diverse kleuren 

(per 6 stuks)
• 6 jongleerballen
• 5 sets tennisballen RAXX SlowEasy Stage2 

(per 4 stuks)

• 6 werpringen soft
• 16 flexhoepels, 60 cm
• 1 set ballonnen (per 100 stuks) 
• 6 turnstokken kunststof (oefenstok), 80 cm
• 4 beachballbats, kunststof
• 2 coated foamballen, 9 cm
• 5 multifunctionele kegels, 30 cm
• 5 multifunctionele kegels, 50 cm
• 10 turnblokjes, 5 x 10 x 20 cm
• 10 turnblokjes, 4 x 6 x 10 cm
• 1 toverkoord, 800 cm
• 1 molten voetpomp
• 4 plunjezakken Raxx



Utrechtseweg 32 
3402 PL IJsselstein

t  (030) 68 68 020 
i   www.schilte.nl 
e  info@schilte.nl

Speellokaal 

Totaalassortiment 
voor het onderwijs




