
153

Ballen
Team

sport
Atletiek

O
bjectuitrusting

Zw
em

m
en

Fitness
Turnen

Fysiotherapie
Recreatiespelen

Service
Psychom

otoriek

Advies en bestelling: 085-3015552 info@sport-thieme.nl sport-thieme.nl/  Objectuitrusting

Sets

 4 Voor vaste en harde ondergrond
 4 Eenvoudig te monteren

Accessoires voor grenspalen

Grenspalen, vlaggen

Sport-Thieme Grondbus/Bodemhuls 
“Allround”

Van kunststof, ongeveer 30 cm lang. Insteekdiepte in de 
grondbus/bodemhuls ca. 18 cm. Geschikt voor grens-
stang “Allround” 4|. 
99 111 7455   Stuk 4,92 5,95

Sport-Thieme Grondhouders voor 
grenspalen

Met deze nieuwe bodemhouders van verzinkt metaal 
kunt u uw grenspalen op iedere gewenste plaats stevig 
verankeren. De onderste punt wordt eenvoudig in de 
grond geslagen en de houder is gebruiksklaar. In de 
houder passen palen met een ø van maximaal 30 mm. 
Kunststof palen met een ø van 50 mm worden over 
de houder heen geschoven. 
99 111 7716   Stuk 25,58 30,95 
vanaf 8 per Stuk 23,93 28,95

 4 Leverbaar voor houten en 
kunststof palen

Sport-Thieme 
Vlag voor grenspaal ø 50 mm

Geschikt voor alle grenspalen tot ø 50 mm 4| + 5|. 
Ca. 40x40 cm. 100 % polyester. 
99 111 6306  Neon geel Stuk 6,20 7,50 
99 111 6319  Rood-wit Stuk 6,20 7,50

Sport-Thieme 
Vlag  voor grenspaal tot ø 30 mm

Past voor alle grenspalen tot ø 30 mm 3|. Ca. 
40x40 cm. 100% polyester. 
99 111 6205  Neon geel Stuk 6,20 7,50 
99 111 6218  Rood-wit Stuk 6,20 7,50

Sport-Thieme Voetsteun “Allround”
Hiermee is markeren een snelle en eenvoudige klus. 
Door het hoge gewicht (ca. 2.500 g) en het grote steun-
vlak van ca. ø 26 cm biedt deze allround-schotel-
voetsteun overal een stabiele stand. Geschikt voor de 
grenspaal “Allround” 4|. 10 jaar garantie! 
99 111 7703   Stuk 26,40 31,95 
vanaf 9 per Stuk 23,10 27,95

Sport-Thieme 
Veilige-Grenspalen-Set

Set bestaat uit:
•  6 veiligheidsgrenspalen ø 50 mm, wit, 

incl. grondbussen 5|
•  6 vlaggen rood-wit of neon-geel 2| 
Vlag rood-wit 41,07 49,70 besparen! 
99 111 7107 12-delige set 169,42 205,—
Vlag neon geel 41,07 49,70 besparen! 
99 111 7110 12-delige set 169,42 205,—

Sport-Thieme Grenspalen-Set 
“Allround”

De set bestaat uit:
•    6 grenspalen “Allround”, ø 50 mm, wit of geel, incl. 

grondbussen 4|
•    6 vlaggen rood-wit of neon-geel 2| 

 4 Met knik-
gewricht
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Sport-Thieme Grenspaal “Club”
Uit kunststof met punt en afdekdekseltje, ca. 1,72 m 
lang, ø 28 mm, metalen punt ca. 11,5 cm lang, wit, zon-
der vlag. 
99 136 1201   Stuk 8,22 9,95 
vanaf 8 per Stuk 7,40 8,95
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Sport-Thieme  Grenspaal “Allround”
Gemaakt van een elastische kunststof, daardoor zeer 
veilig. Veelzijdig te gebruiken, weerbestendig en kleur-
echt. Ook voor de allround schotelvoetsteun 9| bruik-
baar. Lengte ca. 175 cm (boven de grond ca. 150 cm), 
ø 50 mm. Compleet met bodemhuls en deksel, zonder 
vlag. 
99 111 7400  Wit Stuk 11,98 14,50 
vanaf 8 per Stuk 11,16 13,50
99 111 7413  Geel Stuk 11,98 14,50 
vanaf 8 per Stuk 11,16 13,50
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Sport-Thieme Veiligheidsgrenspaal
Speciaal-knikgewricht van extra dikwandig kunststof 
maakt de grenspaal flexibel in alle richtingen. Richt zich 
zelf weer op. Heel veilig. Wit, ø 50 mm, in het insteekge-
bied ø 30 mm. Compleet met grondbus en deksel, 
zonder vlag. 
99 111 6410   Stuk 28,88 34,95 
vanaf 8 per Stuk 26,40 31,95
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12-delige set    
Paal wit, vlag rood-wit 
99 111 7631 12-delige set 75,99 91,95
Paal wit, vlag neon-geel 
99 111 7657 12-delige set 75,99 91,95
Paal geel, vlag rood-wit 
99 111 7660 12-delige set 75,99 91,95
Paal geel, vlag neon geel 
99 111 7673 12-delige set 75,99 91,95

• Schiri-accessoires pag.
•    Markeerverf en Markeerwagen 

pag.
•   Voetbaltraining vanaf pag.
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Meteen meebestellen:

Hoekvlaggen bedrukt met uw 
club-logo in onze online-shop
sport-thieme.nl
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 4 Geschikt  harde ondergrond 
en gazons
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afbaken palen

Vlaggen

Hoekvlaggen

2 |

ø 30 mm ø 50 mm

2 |

vanaf


