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Set

Fun Noodle accessoires

 4 Veelzijdig 
combineerbaar!

De klassieker

Gemarmerd

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Anke schreef:
“De Comfy-noodle is 

heel duurzaam.”

 4 Maakt grappi-
ge fluitgeluidjes!

 4 Willekeurig veel vlotten verbinden
 4 Eenvoudige hantering, universeel 
inzetbaar

Incl. 6 koppel-
stukken per vlot

 4 Met slechts 3 vlotten 
bouwt men een tunnel

 4 Onbreekbare speciale schuimstof
 4 Hygiënisch en bacteriewerend
 4 Zeer flexibel materiaal
 4 Waterdicht

Sport-Thieme Comfy-Noodle Set
Spel en plezier met de Comfy-Noodle!  
Set bestaat uit:
•  24 Sport-Thieme Comfy-noodles 4|, 

levering volgens beschikbare kleuren
•  24  Comfy verbindingsstukken 10|, 

32 cm met 6 gaten 
Set 28,93 35,— besparen! 
99 258 4603 Set 189,26 229,—

Beco Waterstoel voor Pool-Noodle
Waterstoel van duurzaam nylonnetmateriaal. Lussen van 
nylon voor het inschuiven en spannen van de Com-
fy-Noodle. Eenvoudig de Pool-Noodle inschuiven en u 
heeft meteen een gemoedelijke stoel voor het water. 
Geel-blauw. Levering zonder Noodle. 
99 234 0207   Stuk 7,85 9,50 
vanaf 10 per Stuk 7,02 8,50

Comfy Verbindingsstuk
Bouw uw eigen combinaties met de Comfy-Noodle. De in-
steekopeningen bieden talloze mogelijkheden voor het 
verbinden en bouwen. Het materiaal is identiek aan 
dat van de Comfy-Noodle. ø ca. 10 cm, geel. 
14 cm, met 2 gaten 
99 113 2335 Stuk 3,26 3,95 
vanaf 12 per Stuk 2,89 3,50
22,5 cm, met 4 gaten 
99 113 2348 Stuk 3,72 4,50 
vanaf 12 per Stuk 3,26 3,95
32 cm, met 6 gaten 
99 113 2306 Stuk 4,09 4,95 
vanaf 12 per Stuk 3,72 4,50

Sport-Thieme Comfy-Noodle
Een zwemstaaf voor aqua-gym en sport voor mensen met 
een beperking of als speelelement voor de schoolsport. 
Van celgesloten en duurzaam PE-schuimstof.   De Com-
fy-Noodle is flexibel, waterdicht, hygiënisch en bacte-
riënwerend. 160 cm x ø ca. 7 cm. Levering gesorteerd op 
kleur (geel, groen, blauw, rood). 
99 258 4401   Stuk 6,20 7,50 
vanaf 24 per Stuk 5,37 6,50 
vanaf 48 per Stuk 4,55 5,50

Comfy Noodle, gemarmerd
Levering volgens beschikbare kleuren geel/rood en 
blauw/Wit. ø 7 cm, 160 cm lang. 
99 113 2263   Stuk 7,02 8,50 
vanaf 20 per Stuk 6,20 7,50

Comfy Poney-Fluitje
De zwembadknuffel in de vorm van een pony geeft kinde-
ren veel plezier tijdens het spelen.  Wanneer het hoofd 
van dit paardje wordt bewogen, maakt het grappige fluit-
geluiden. Het Comfy-Pony fluitje kan met verbindings-
stukken makkelijk aan fantasierijke constructies worden 
bevestigd. De geschuimde kunststof is waterdicht en 
bacteriewerend. L: ca. 160, ø 7 cm. Volgens kleur gesor-
teerd: geel, rood, groen, blauw. Ogen en oren zijn blauw. 
99 246 2501   Stuk 7,85 9,50 
vanaf 25 per Stuk 7,02 8,50 Zwemvlot “Modulair”

Oneindig veel combinatiemogelijkheden. Zeer eenvou-
dig te hanteren, universeel inzetbaar. Een mat met 8 
openingen voor Comfy-Noodles en gymnastiekstaven. 
Als opstapje in het water of een zwembadeiland. Volgens 
behoefte kunnen er veel vlotten verbonden worden, incl. 
6 koppelstukken. Met slechts 3 vlotten bouwt men een 
tunnel. EVA-schuim. 101,5x52x2 cm, levering volgens 
beschikbare kleuren (Rood,blauw, groen, paars). Set be-
staat uit 1 mat met 6 connectoren. 
99 257 1313   Set 72,69 87,95 
vanaf 3 per Set 68,55 82,95
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Prijs-Tip!

vanaf 4,55

L: 120 cm, ø 6 cm

Pret met de
Fun- Noodle


