Welke schaatsschoenen en ijzers zijn geschikt voor Kunstschaatsen.
Merk Schaatsschoen: Edea Brio

incl. ijzer € 119,50

Merk IJzer: Balance
Voor beginners die de eerste stapjes maken op het ijs
-----------------------------------------------------------------------Merk Schaatsschoen: Edea Motivo incl. ijzer € 159,95
Merk IJzer: Balance
Hierop worden vaak de enkelvoudige sprongen op gedaan
-----------------------------------------------------------------------Merk Schaatsschoen: Edea Overture

€ 159,95

Hierbij apart een keuze maken voor het ijzer
Hierop worden vaak enkelvoudig en dubbele sprongen op gedaan
------------------------------------------------------------------------Merk Schaatsschoen: Edea Chorus

€ 249,95

Hierbij apart een keuze maken voor het ijzer
Hierop worden vaak alle dubbele sprongen gedaan
-------------------------------------------------------------------------Merk Schaatsschoen: Edea Ice Fly

€ 449,95

Hierbij apart een keuze maken voor het ijzer
Hierop worden vaak gevorderde dubbel, drie- en
viervoudige sprongen gedaan

--------------------------------------------------------------------------Merk Schaatsschoen: Edea Piano

€ 579,00

Hierbij apart een keuze maken voor het ijzer
Hierop worden drie- en viervoudige sprongen gedaan

Merk IJzer: MK 21

€ 49,95

--------------------------------------------------------------------------------------------

Merk IJzer: Mark IV

€ 49,95

---------------------------------------------------------------------------------------------

Merk Schaatsschoen: Risport Antares incl. ijzer: MK Flight
€ 154,50
Beginner-schaats met ijzer

---------------------------------------------------------------------------------------------

Merk Schaatsschoen: Risport Venus

incl. ijzer: Blade

Beginner-schaats met ijzer

---------------------------------------------------------------------------------------------

Merk Schaatsschoen: Jackson Excell incl. Mark II ijzer ca. € 110,=
Beginner-schaats inclusief ijzer

Merk IJzer: John Wilson Coronation Ace

€ 182,00

Merk IJzer: John Wilson Gold Seal

€ 459,00

Merk IJzer: John Wilson Gold Seal Revolution € 539,95

Nog enkele Schaatswinkels


Schaatswinkel De Grimsport – Zoeterwoude
(samenwerkingsverband met o.a. Kunstschaatsvereniging EKIJSA Amsterdam)
Op het gebied van kunstschaats artikelen en accessoires is de Grimsport een echte
specialist van weleer. Naast onze jarenlange ervaring bieden wij een compleet
assortiment aan schaatsen en onderdelen. Wij werken hoofdzakelijk met het merk
RISPORT maar kunnen ook diverse andere merken leveren (Edea, Graff, Wifa)..
Voor kinderschaatsen tot professionele kunstschaats kunt u bij ons terecht. Wij
onderscheiden ons met een groot assortiment van kunstschaatsen maar het
allerbelangrijkste een goed en professioneel advies!
Naast nieuwe schaatsen kunt u bij ons ook leasen of huren, wel zo makkelijk!

 Schaatswinkel Skating Oost – Zaandam
 Schaatswinkel Karin’s Schaatssport – Dordrecht
 Schaatswinkel AV Sport – IJsbaan Kardinge Groningen

