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Schrijfbordset
Het oppervlak van de schrijfborden is 
magnetisch hechtend, beschrijfbaar en 
droog afwisbaar, zilver geëloxeerd alumi-
nium profiel, compleet met stifthouder, 
4 stiften, 1 bordwisser. Incl. bevesti-
gingsmateriaal.
99 197 2779  60x90 cm Set 60,29 72,95 
99 197 2782  90x120 cm Set 76,82 92,95

 4 Sets A en B inclusief 
100 magneten

Magneetsportzaal 100
De magneetsportzaal vergemakkelijkt het 
dagelijkse werk in sportonderricht en 
training. Het gebruik ervan helpt de ge-
plande opbouw van toestellen snel en be-
grijpelijk te verklaren, waardoor leerlin-
gen deze planning zelfstandig omzetten. 
Bij iedere set is een gelamineerde legen-
da gevoegd. Elke set bestaat uit 100 
magneten
Set A : turnbanken, zachte bodembedek-
king, springkasten, turnringen, klimrek-
ken, bruggen, rek, markeerkegels, ver-
schillende ballen, springtouwen, mi-
nitramp e.d.m.
Set B: is als uitbreiding bedoeld: vele toe-
stellen zoals bij set A, maar met hoog-
springstaanders, hoogspringinstallatie, 
afstootbalken, horden, startblokken 
e.d.m. Levering zonder magneetbord | 
99 221 4900  Set A Set 76,82 92,95 
99 221 4913  Set B Set 76,82 92,95
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Leermiddelen

Overal inzetbaar dankzij 
lichtlopende wielen met 

parkeerrem

 4 Moeiteloos bewegen dankzij 
soepele rollen

 4 Magnetisch, beschrijfbaar 
en gemakkelijk droog af te 
vegen

1 76,82

 4 Schrijfbord met pennen 
en tafelwissers

Set A

Set B

Toebehoren set
In een kartonnen bewaardoos voor whi-
teboards en flipcharts. Bestaat uit: 4 
markers (telkens 1 rood, blauw, groen en 
zwart), 1 bordenwisser, 10 vliesbladen, 
250 ml multiclean, 5 kogelmag-
neetjes ø 30 mm. 
99 217 5430   Stuk 33,84 40,95
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Bord met draaibaar onderstel, 
verrijdbaar

Leverbaar met verschillende oppervlak-
ken, 360 graden draaibaar, te be-
schrijven met krijt of viltstift, met door-
gaande aflegschaal voor stift of krijt, 
magnetisch oppervlak, borden met sta-
biel, zilver geëloxeerd aluminium 
frame, afgeronde hoeken en afgezet met 
kunststof kappen, droog af te wissen, 
draaibaar onderstel van buizenstaal in 
lichtgrijs, incl. 4 stabiele zwenkwielen, 
waarvan 2 met rem.
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Accessoires

 4 Verduidelijkt het tijdverloop zichtbaar
 4 “Tijdswachter” voor thuis, op kantoor, in zittingen of bij het 
sporten

Time Timer “Original”
De overblijvende resttijd wordt, dankzij 
een rode schijf uitstekend gevisualiseerd. 
Optimaal voor cursussen, zittingen, pre-
sentaties, bij het leren, bij computer- en 
speeltijd. Met signaaltoon. Werkt op bat-
terijen (niet inbegrepen). Leverbaar in de 
uitvoeringen Pocket LxB (7,5x7,5 cm) - hier 
dient het deksel als staander - Medium 
(18x18 cm) en Groot (30x30 cm). Zwarte 
behuizing. 
99 123 1003  Pocket Stuk 43,76 52,95 
99 123 1016  Medium Stuk 45,41 54,95 
99 123 1029  Groot Stuk 57,81 69,95
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Nieuw!  Tijdklok “automa-
tisch”Tafel/ wandmodel

De timer toont de resterende tijd via een 
innovatief lichtsysteem. De tijd is ver-
deeld in drie fasen: groen = voldoende 
tijd, geel = acht minuten, rood = slechts 
drie minuten. Akoestisch signaal = tijd 
verlopen. Dankzij de automatische modus 
zijn geen batterijen nodig. De tijd wordt 
ingesteld met een draaiknop - de maxima-
le tijd is 60 minuten. Met uitklapbare ver-
stelbare poten en gaten voor wandophan-
ging. Met magneet voor bevestiging op 
metalen oppervlakken. Kunststof behui-
zing, LxB 19x19 cm, antraciet. 
99 290 1709   Stuk 37,98 45,95
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Bekijk nu de product-video:
sport-thieme.nl

99 123 1003

Nieuw!  “Automatische” 
compacte klok

De klok in een compact, rond formaat. 
Dankzij de automatische modus zijn geen 
batterijen nodig. Regelbaar tot 60 minu-
ten. De tijd wordt ingesteld met behulp 
van de tijdknop op de behuizing. Antra-
cietkleurige kunststof kast met magneti-
sche achterkant zodat de klok aan magne-
tische borden blijft kleven. ø 7,8 cm. 
99 290 1712   Stuk 21,07 25,50

 4 Geen batterijen nodig
 4 Akoestisch signaal na afloop van de tijd
 4 Weergave van de huidige resterende tijd met behulp van een verkeerslichtsysteem
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PocketMedium

Groot

Klokken voor turn- 
en sportzalen

Peweta Draadloze 
wandklok uit kunststof

Massieve wand klok voor gebruik binnen. 
Met kunststof behuizing, vooraan plexig-
las, beschermingsgraad IP 40. Batterij 
1.5V. Batterijen niet inbegrepen. ø 30 cm.
Uitvoeringen:
•  Uuraanduiding cijfers: witte omranding
•  Uuraanduiding balkjes: zwarte omran-

ding 
Uuraanduiding Arabische getallen 
99 187 6505 Stuk 67,73 81,95
Uuraanduiding balkjes 
99 187 6518 Stuk 67,73 81,95
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Meer uurwerken in 
de online-shop
sport-thieme.nl
Uurwerken

Chronometer

150x100 cm 
Aan beide zijden whiteboard 
99 221 8508 Stuk 292,56 354,—
Aan beide zijden krijtbord 
99 221 8511 Stuk 292,56 354,—
Krijtbord/whiteboard 
99 221 8524 Stuk 292,56 354,—
180x100 cm 
Aan beide zijden whiteboard 
99 221 8537 Stuk 329,75 399,—
Aan beide zijden krijtbord 
99 221 8540 Stuk 329,75 399,—
Whiteboard/krijtbord 
99 221 8553 Stuk 329,75 399,—

Nieuw!


