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JABIIs (sæt af 2) Der 

Instruktionsplakat

JABII (enkelt styk)

Turneringsstander

Gulvvinyl Ring

Træningsstander

Gulvvinyl Center

Beskrivelse

 1.280 kr.

JABII Hylde

Taske til stander 

Kegler

Arena

Billede

640 kr.

45 kr.

400 kr.

2.875 kr.

1.645 kr.

3.995 kr.

400 kr.

150 kr.

14.750 kr.

400 kr.

Hylde til placering af JABIIs. 
Kan monteres på vores stander 
eller direkte på væg. 

Kegler til markering af spil 
område. Lavet i blødt skum og 
er meget lette og nemme at 
transportere. Ved køb fås 8 stk.

Plakat med spilleregler og instruks 
til download af app.  
 
Mål (L:75cm x B:35cm )

Vinyl til markering af spilområde til en 
JABII kamp. 

5m i diameter.

Stilfuldt dobbeltsidet stofbanner 
med buzzer knapper på den ene 
side, og illustrationer af angrebs- og 
forsvarsteknikker på den anden. Til 
standeren medfølger der også en 
JABII hylde.  
 
Kan nemt pakkes sammen og !yttes - 
vejer cirka 4 kilo. 

Mål: (H:200cm x B:51cm x 
D:47,5cm)

Stilfuldt dobbeltsidet stofbanner med 
stander til tablet og keyboard, trådløs 
opladning samt instruktioner og regler 
på den ene side, og illustrationer af 
angrebs- og forsvarsteknikker på den 
anden.  Til standeren medfølger der 
også en JABII hylde.  
Kan nemt pakkes sammen og !yttes 
- vejer cirka 6 kilo. 

Mål: (H:200cm x B:51cm x D:47,5cm)

 
2 x JABII enheder + JABII app. 
2 x AAA høj-kvalitets batterier og 
instruktionsmanual for hurtigt og 
enkelt setup. 

1 x JABII enhed + JABII app. 1 
x AAA høj-kvalitets batterier og 
instruktionsmanual for hurtigt og 

Tilbehør 

Oppustelig arena i slidtstærkt materi-
ale i en svejst konstruktion. Fungerer 
perfekt til turneringer og events. 
Kan pustes op på under 5min med 
den elektrisk pumpe som medfølger.  
Vægt: 60kg 
6m i diameter. 
Mål sammenpakket: L: 100cm x B: 
80cm x H: 40cm.

Vinyl til markering af center for 
spilområde, med tekst ‘Player 1’ og 
‘Player 2’.  Udført i slidstærkt mater-
ale og kan aftages fra gulv igen. 
65cm i diameter. 

Taske til opbevaring og transportering 
af stander.  
Mål: (L:135cm x B:20cm:)

Pris (ex. moms)Der er 1 års garanti på JABIIs 


