Teamsport

1 Sport-Thieme Draagbaar
scorebord “Gametime”

Objectuitrusting

Geïntegreerd bedieningspaneel aan de achterkant

Prijs-Tip!
vanaf

50 cm
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30 cm

3 Bürk Mobatime Scorebord
“MSA 50”

61 cm
Fysiotherapie

4

Turnen

SC24 Autonoom draadloos
99 131 7028
Paar 1.230,58 1.489,—

Fitness

Voor de weergave van het balbezit bij basketbal. Leverbaar om op de bodem te
plaatsen of voor bevestiging aan de basketbalinstallatie. FIBA-gekeurd en toegelaten. Voldoet aan de nieuwe FIBA-regeling van 2010.
Bij de installatie behoren 2 scoreborden
500x300x65 mm, cijferhoogte 20 cm, 1
bedieningspaneel met lcd-scherm en ingebouwde claxon, 2 netkabels 25 m en
een stuurkabel.
Uitvoeringen:
• SC 24 radiogestuurd, om op te stellen of
voor plafondgestel, voor Stramatel-scoreborden
• SC 24 Autonom: radiobestuurd, om op
te stellen op het plafondgestel, werkt
onafhankelijk of synchroon met het
Stramatel-display “Multi-Top”
SC24 draadloos
99 131 7015
Paar 1.057,02 1.279,—

Zwemmen

2 Stramatel 24-Seconden
installatie

Het draagbare Multisport-Scorebord voor indoor
Dit scorebord is speciaal voor eenvoudig, mobiel gebruik bedoeld. Leverbaar
als tafeltoestel of met het mobiele onderstel.
• Cijferhoogte 70/100/120 mm
• Zichtwijdte 50 m
• Robuuste, lichte kunststof behuizing
• Geïntegreerd bedieningspaneel
• Met ingebouwde toeter
• Stopwatchfunctie en intervaltraining
mogelijk
9 compleet programmeerbare takken
van sport kunnen op het bedieningspaneel worden opgeroepen: badminton, basketbal, boksen, zaalvoetbal, judo, karate, worstelen, tafeltennis
en volleybal.
Tafelmodel:
62 cm
• BxHxD: 62x41x26 cm
• 5,1 kg
Op onderstel:
• Stabiele contructie van metaal, met
4 Nieuw! Bürk Mobatime Afzwenkbare en blokkeerbare wielen
standsbediening voor score• BxHxD: 62x125x61 cm
bord tafelmodel “MSA 50”
• 11,3 kg
Voor een comfortabele bediening van de
Tafelmodel
belangrijkste functies zoals score, start
99 131 6719
Stuk 626,45 758,— en stop, bereik ongeveer 15 meter. Levering zonder batterijen.
Op onderstel
99 131 6748
Stuk 42,11 50,95
Stuk 685,12 829,— 99 131 6735 

Atletiek

125 cm

Innovatief, mobiel scorebord 11-cijferig
display voor score, spelperiode,
speeltijd, bezit en timer. Afmetingen
60x35x15 cm (LxBxD). Geïntegreerde
luidspreker- en microfoonaansluiting.
Eenvoudige bediening via app voor iPad /
iPhone. Zichtbaarheid tot 100 m. Wateren weerbestendig tot - 10 ° C. Gewicht ca.
7 kg, eenvoudig transport met handgreep.
Levering incl. stroomkabel.
99 281 0209 
Stuk 482,64 584,—

Ballen

Scoreborden

185 cm

44 Radiogestuurd

voetbalscorebord
Psychomotoriek

5 Sport-Thieme Scorebord
“Derby 19 RC”

Recreatiespelen

Meer informatie en
andere scoreborden voor
bal- en vechtsporten in de
online-shop:
sport-thieme.nl

100 cm

Radiogestuurd voetbalscorebord met afstandsbediening. Toont de score van 0-19
en de minuten van 0-99. Geschikt voor
gebruik binnen en buiten. Zichtbaarheid ca. 200 m.
99 266 0208 
Stuk 1.466,12 1.774,—
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Advies en bestelling:

Service

Scoreborden
085-3015552

info@sport-thieme.nl
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