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Eerste hulpkast “NovoLine”
De kast biedt alles wat u nodig heeft voor 
een snelle eerste hulp: een brancard, een 
verbanddoos, 2 dekens en 2 brancards. 
Stabiele plaatstalen constructie met ver-
sterkte hoeken en randen. De EHBO-kast 
is vrij toegankelijk, zodat u alles bij 
de hand hebt in geval van nood. HxBxD: 
200x30x20 cm.
99 199 2306  gevuld Stuk 449,59 544,— 
99 199 2319  leeg Stuk 246,28 298,—

Eerste hulp, massagetafels

Sport-Thieme 
Brancard “Fix”

Van lichtmetaal conform DIN 
24, belastbaar tot 150 kg. Zeer 
goed houdende bespanning, met 
twee houders en snelsluitingen. Af-
metingen gebruiksklaar: 230x56 cm. Ca. 
9 kg. 1 x inklapbaar: ca. 192x15 cm. 
99 142 5505   Stuk 180,99 219,—

 4 Verticaal uit-
klapbaar

 4 Opklapbaar te-
gen de muur

Söhngen Opklapbare 
rustbank voor ontspannings-
ruimte

Met verstelbaar hoofddeel. Een ruimtebe-
sparende oplossing, ook bruikbaar in klei-
ne ruimtes. Vierkante stalen profielen: 
stabiel en zeer belastbaar, elektro-

statisch wit poedergecoat. Geïntegreerde 
afrolinrichting voor afdekmateriaal. Over-
trek: versterkt kunstleder, dubbel aan zij-
kanten en hoeken, duurzaam. Zwart. Lig-
hoogte: 650 mm, ligvlak: 2000x700 mm. 
99 142 7442   Stuk 338,02 409,—

Top beoordeling
sport-thieme.nl

 4 Zeer goed houdende 
bespanning

 4 Ruimtebesparend 
opvouwbaar

 4 Vrijstaand, zonder extra be-
vestiging

 4 Plaatsbesparend - ideaal voor 
smalle en kleine ruimtes

Deken
Veelzijdig deken voor bedekken of 
als onderlegger. 200x140 cm. 100% 
Polyester. Wasbaar tot 40 ° C. 
99 130 8655-1   Stuk 25,58 30,95
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Rust- en Behan-
delingstafel

Deze multifunctionele tafel biedt 
een hoog ligcomfort dankzij de ca. 45 mm 
dikke bekleding met instelbaar hoofdge-
deelte. De duurzame bekleding van kunst-

leder is huidvriendelijk en eenvoudig in 
onderhoud. Afmetingen ligvlak: 
190x70cm, totale hoogte met demonteer-
baar stalen buizengestel 68 cm. Frame 
wit, bekleding beige. De verrijdbare versie 
heeft 4 zwenkwielen en remblokkering.
Vaststaand 
99 142 7400 Stuk 233,06 282,—
Verrijdbaar 
99 142 7439 Stuk 360,33 436,—
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Papier
Hygiënisch papiersteun met afscheur-
perforatie, wit. Afm.: 50 m x 55 cm. 
99 203 6814   Rol 12,81 15,50 
vanaf 3 per Rol 11,98 14,50

5 

Accessoires voor 
1 | - 3 |

Söhngen Wandopklapbed 
vertikaal uitklapbaar

Speciaal voor kleine ruimtes . Het ligbed 
wordt aan de smalle zijde door een ver-
nuft inklap- en fixatiemechanisme op een 
zeer kleine oppervlakte tegen de wand 

1 bevestigd. Bij gebruik worden de poten 
uitgeklapt en het bed verlaagd. Ligvlak 
200x70 cm, opvulling 40 mm, overtrek uit 
zwart, versterkt kunstleder, kader: stalen 
buis in vierkanten profiel, wit poederge-
coat, hoofdeinde verstelbaar. Tot 150 kg 
belastbaar. Benodigde plaats ca. 
850x2080x140 mm. Lighoogte 50 of 
65 cm 
99 219 1401  50 cm Stuk 395,04 478,— 
99 219 1414  65 cm Stuk 403,31 488,—

Nieuw!  Papierrolhouder 
voor rust- en behandelbank

De papierrolhouder is een onmisbaar ac-
cessoire voor uw rust- en behandelbank. 
Schuif de papierrol eenvoudig op de 
houderstang en klem de houder tussen 
de poten aan het voeteneinde. Gemaakt 
van staal. 
99 293 3203   Stuk 29,71 35,95
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Nieuw!

 4 Verrijdbaar of vaststaand


