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Meten en markeren

BMI Afstandsmeter 
“Rollfix Easy”

Een handig apparaat om afstanden te me-
ten met inklapbare stuurstang, zodat het 
apparaat bij transport slechts weinig 
plaats in beslag neemt. Onontbeerlijk bij 
het opmeten van speelvelden, loopbanen, 
terreinafbakening, parcours, enz... De me-
ting kan op de centimeter nauwkeurig on-
middellijk worden afgelezen op de teller. 
Meetbereik 1 cm tot 99.999,99 m. Vooruit 
en achteruit meten is mogelijk. Incl. op-
bergtas. 
99 130 1218   Stuk 180,99 219,—

Uitvoering: 
behuizing

Set

Markeringskegels-Getallen
Zelfklevende getallen om op marke-
ringskegels of -platen te plakken. Cij-
ferhoogte 10 cm, stijgend van 5, 10, 15 
tot 75. 
99 130 0648   15-delige set 12,81 15,50

Markeerplaat
Driehoekig van edelstaal, 100 % 
weerbestendig. 23x33 cm. 
99 130 0202   Stuk 8,22 9,95

Afstandsmeter
De compacte afstandsmeter met opklap-
bare steel. Onmisbaar bij het meten van 
speeloppervlakten, loopbanen, parcours 
en nog veel meer. Het meetresultaat kan 
onmiddellijk op de teller worden gelezen. 
Meetbereik: 10 cm tot 9.999,90 m. Voor-
waartse en achterwaartse meting moge-
lijk. Eenvoudige correctie bij het over-
schrijden van het meetpunt.Incl. opberg-
tas. 
99 270 9707   Stuk 89,26 108,—

 4 Meeteenheid  
10 cm stappen

Meer aanbevelingen:
Markeringskegels, -hoedjes, - borden op pagina 67

Uitvoering: 
frame

Afstandmeters
Onmisbaar bij het opmeten van speeloppervlak-
ken, loopbanen, parcours en nog veel meer.

8| en 9| inclusief 
opbergtas

BMI Stalen Meetlint
Wit gelakt, van roestvrij staal, 13 
mm breed, éénzijdige cm-inde-
ling, met Flextoplaag van transpa-
rante, zeer flexibele kunststof 
(verhindert het breken van het 
bandbegin). Goed afleesbaar en 
zeer slijtvast. Nauwkeurigheid 
volgens EG-klasse II =(tolerantie 
±2,3 mm op 10 m).
In kunststof behuizing 
99 226 1414  10 m Stuk 21,07 25,50 
99 226 1427  20 m Stuk 25,58 30,95 
99 226 1430  25 m Stuk 28,06 33,95 
99 226 1443  50 m Stuk 46,24 55,95
Frame 
99 226 1456  50 m Stuk 46,24 55,95 
99 130 3041  100 m Stuk 89,26 108,—

1 
Meetlint in stalen 
behuizing

Zeer robuust en goed afleesbaar 
meetlint. Makkelijk vast te hou-
den door de ergonomische hand-
greep. Makkelijk om te bouwen 
voor linkshandig gebruik. Heel 
duurzaam krukmechanisme met 
glijlager voor het makkelijk afrol-
len. Gemaakt volgens EG II. Eén-
zijdige cm-schaalverdeling met 
nulstelling aan het begin van het 
lint. Lintbreedte 13 mm. Glasve-
zelversterkt PP behuizing. 
99 261 1802  25 m Stuk 23,55 28,50 
99 261 1815  50 m Stuk 33,84 40,95 
99 261 1828  100 m Stuk 85,95 104,—

3 BMI Glasvezel Meetlint, 
aan één zijde bedrukt

EG-klasse II = (Tolerantie ±2,3 
mm op 10 m). Van geëxtrudeerde, 
met glasvezel versterkte kunst-
stof, 13 mm breed, éénzijdige 
cm-indeling. Met slagvast, ergo-
nomisch kunststof foedraal en 
aangenaam soft-touch oppervlak. 
Niet-roestend, breukvast en zeer 
goed afleesbaar. 
In kunststof behuizing 
99 130 3054  10 m Stuk 21,07 25,50 
99 130 3067  20 m Stuk 25,58 30,95 
99 130 3070  25 m Stuk 29,71 35,95
Frame 
99 130 3083  50 m Stuk 47,89 57,95
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 4 Gegalvaniseerd, geen 
onderhoud vereist

Top beoordeling
sport-thieme.nl

8 |

 4 Voorwaarts en 
achterwaarts 
meten mogelijk

 4 Meeteenheid 
1 cm stappen

Display Display

Nieuw!  Sport-Thieme 
Stalen lintmeting

Het meetlint voor lange afstanden 
in school- en clubsporten en sport-
evenementen. Nauwkeurigheid 
volgens EG-voorschriften klasse II 
(tolerantie ± 2,3 mm over 10 m). De 
eenzijdige, duidelijk herkenbare 
cm-verdeling maakt een hoge 
meetnauwkeurigheid mogelijk. 
Maatindeling zwart, nummering 
zwart-rood. Met een praktische 
polsband en slinger voor het oprol-
len van de stalen band. 
99 293 5209  30 m Stuk 25,58 30,95 
99 293 5212  50 m Stuk 33,84 40,95 
99 293 5225  100 m Stuk 75,99 91,95

4 
Nieuw!  Sport-Thieme 
Glasvezel meetlint aan 
beide zijden bedrukt

De duidelijk herkenbare cm-ver-
deling maakt een hoge meet-
nauwkeurigheid mogelijk. Nauw-
keurigheid - volgens EG-regelge-
ving klasse II (tolerantie ± 2,3 
mm over 10 m). Geen rek bij het 
meten. 13 mm breed (aan beide 
zijden bedrukt).
99 293 4105  10 m Stuk 12,81 15,50 
99 293 4118  15 m Stuk 16,94 20,50 
99 293 4121  20 m Stuk 21,07 25,50 
99 293 4134  30 m Stuk 25,58 30,95 
99 293 4147  50 m Stuk 33,84 40,95
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