
144 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

3M Eerste-
Hulp-Koffer „Senior“

Stevige koffer met versterkt aluminium 
frame. Volgens sportmedische gezichts-
punten en met de hulp van fysiotherapeu-
ten van de voetbalbond gevuld.
Kofferafmetingen. LxHxB: ca. 43x30x14 cm. 
99 142 4805   Stuk 161,16 195,—
Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare aerosol. 
Gevaar! Houder onder druk: kan openbarsten bij verhit-
ting. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten 
het bereik van kinderen houden. Bij contact met de 
ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mo-
gelijk. Blijven spoelen. Alvorens te gebruiken, het eti-
ket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete opper-
vlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbron-
nen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen.

Navulpak
Voor reddingsrugzak “Sport en recreatie” 
99 219 1818   Stuk 68,55 82,95

EHBO-koffer “Schoolsport”
Met geselecteerde EHBO-uitrusting die re-
kening houdt met mogelijke ongevalrisi-
cos en sportverwondingen. Bruikbaar in 
gesloten sportzalen of in de openlucht. 
Omvangrijke inhoud, o.a. speciale ver-
banden voor knie, elleboog, hoofdkwets-
uren, schaafwonden, drukverband, koel-
spray, koelkussen, verbanden. 
31x21x13 cm. 
99 218 7147   Stuk 128,10 155,—

Eerste hulp

 4 Inhoud: 43-delig

 4 Inhoud: 
50-delig

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Reddingsrugzak 
“Sport en Recreactie”

Professionele reddingsrugzak van scheur-
vast, vuilafstotend en waterdicht zeil-
doek. Vulling volgens DIN 13157. Verstel-
bare draagriemen en gewatteerde achter-
kant zorgen voor comfortabel dragen. 
Voor de veiligheid zijn reflecterende strips 
aangebracht. 52x40x28 cm. 
99 219 1805   Stuk 147,93 179,—

6 EHBO-tas “Scout”
Kwaliteitsverbandmateriaal in kinderfor-
maat. Inhoud aangepast aan de ongeval-
len die vooral bij kinderen en jeugd voor-
komen. Tas van zachte, soepele en 
waterafwijzende nylon met tweezijdi-
ge ritssluiting, gordellus, draaggreep en 
verstelbare schoudergordel. HxBxD: 
29x21x7,5 cm 
99 142 2724   Stuk 68,55 82,95

7 

EHBO-Hulptas  
“Ruck-Zuck”- Schoolsport

Tas van makkelijk te onderhouden kunst-
vezelweefsel. 2 vakken, met afdekklep af-
zonderlijk sluitbaar. Verstelbare 
draagriem met schouderkussen. Bij het 
openen en neerzetten van de tas ontstaat 
een beschermd binnenvak dat als afleg- 
en arbeidsvlak kan worden gebruikt. Ide-
aal voor alle openluchtevenementen. 
Incl. een geselecteerde ehbo-uitrusting 
die rekening houdt met mogelijke onge-
valrisicos en kwetsuren in de sportles. 
Navulverpakkingen vindt u op pagina 
188, 3| HxBxD: 28x25x15 cm. 
99 142 2753   Stuk 119,01 144,—

8 

De eerste hulp aan de zijlijn

Gedetailleerde infor-
matie over de inhoud 
van alle koffers in onze 
Online-shop:
sport-thieme.nl

Eerste hulp

Mobiele eerste hulp voor scholen

Sport-Thieme Fitness- en 
medische koffer  leeg

99 217 8817   Stuk 80,95 97,95

 4 Inhoud: 33 stuks

Prijs-Tip!

136,36

Sport-Thieme Fitness- en 
medische koffer gevuld

Hoogwaardige en beproefde aluminium 
koffer voor mobiel gebruik op school en 
in de club. Dankzij een speciaal plug-in 
systeem kunnen de compartimenten 
binnenin worden aangepast aan uw wen-
sen. LxBxH: ca. 45x32x14 cm. 
99 217 8804   Stuk 136,36 165,—
Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare ae-
rosol. Gevaar! Houder onder druk: kan openbarsten 
bij verhitting. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt 
huidirritatie. Kan een allergische huidreactie ver-
oorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten 
het bereik van kinderen houden. Bij contact met de 
ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, in-
dien mogelijk. Blijven spoelen. Een arts raadple-
gen. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwij-
derd houden van warmte, hete oppervlakken, von-
ken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbran-
den. Tegen zonlicht beschermen.

1 

Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare aero-
sol. Gevaar! Houder onder druk: kan openbarsten bij 
verhitting. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt hui-
dirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorza-
ken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het be-
reik van kinderen houden. Bij contact met de ogen: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan-
tal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mo-
gelijk. Blijven spoelen. Alvorens te gebruiken, het eti-
ket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete op-
pervlakken, vonken, open vuur en andere ontste-
kingsbronnen. Niet roken. Tegen zonlicht 
beschermen.

2 

5 

Navulpak “Schoolsport”
Voor de ehbo-koffer “Schoolsport” 5| en 
de ehbo-tas “Ruck-Zuck” 8|. 
99 142 3075   Stuk 65,25 78,95
Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare 
aerosol. Gevaar! Houder onder druk: kan openbar-
sten bij verhitting. Schadelijk bij inslikken. Veroor-
zaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EHBO-koffer “Profi”
Koffer van stevig kunststof en 2 transpa-
rante afdekplaten bieden optimale be-
scherming en overzicht. Voor mobiel en 
stationair gebruik, inclusief wandhouder. 
LxHxB: ca. 43x30x14 cm 
99 142 4850   Stuk 144,63 175,—
Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare 
aerosol. Gevaar! Houder onder druk: kan openbar-
sten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een 
allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen 
houden. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoe-
len met water gedurende een aantal minuten. Con-
tactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven 
spoelen. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Ver-
wijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Niet roken. Tegen zonlicht beschermen.

4 

Bijvulpakket “3M”
Voor 3M eerstehulpkoffer “Senior” 
99 142 4818   Stuk 76,82 92,95
Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare ae-
rosol. Gevaar! Houder onder druk: kan openbar-
sten bij verhitting. Schadelijk bij inslikken. Veroor-
zaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact 
met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water ge-
durende een aantal minuten. Contactlenzen verwij-
deren, indien mogelijk. Blijven spoelen. Alvorens 
te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden 
van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur 
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Tegen 
zonlicht beschermen.

Navulpak
Voor EHBO-tas “Scout” 
99 142 3017   Stuk 31,36 37,95

Voor scholen

3 

 4 Inhoud: 
84-delig

 4 Inhoud: 89-delig


