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44 Uit zacht vinyl,

zonder lasnaad

2 Sport-Thieme Aqua Noodle
“Waterdier”

Ideaal te gebruiken voor watergewenning
bij kinderen. Gemaakt van speciaal
schuim met vinyl-bekleding. Bij het zitten,
liggen en schommelen in het water.
Krokodil: 145 cm lang, ca. 600 g, groen.
Dolfijn: ca. 140 cm lang, ca. 600 g, blauw.
99 258 3903 Krokodil Stuk 68,55 82,95
99 258 3916 Dolfijn
Stuk 68,55 82,95

1 Aqua Superfloat

Gemaakt van zacht, zeer resistent vinyl.
Uit één stuk gegoten en zonder lasnaden
en scherpe randen. Wanddikte 3-5 mm, ø
27 cm.
190 cm, rood
99 243 5419
Stuk 114,05 138,—

Nieuw!

Meer waterspelen in de
online shop:
sport-thieme.nl
Duikspelen

Set

Nieuw!
92

44 Van hoogwaardig

3 Nieuw! Schildkröt Neopreen
duikspel “Catch Tropical”

kunststof
44 Drijft loodrecht in
het water

De kleurrijke waterpartij. Met een neopreen gecoat schepnet moeten vallende
duikgewichten in het water worden gevangen. De met zand gevulde duikgewichten
hebben verschillende gewichten en geven
4 Waterspeeldier “Zeepaardje”
verschillende punten. LxBxH:
22x4,5x40,5 cm. Set bestaat uit 2 schep- Een drijvend waterspeeltje van hoogwaardig schuimstof dat rechtop in het water
netten en 10 duikgewichten.
99 292 3505 
Set 25,58 30,95 staat en waarop kinderen kunnen gaan
zitten. Afm.: 74x72x6 cm.
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger
99 114 9601 
Stuk 68,55 82,95
dan 3 jaar. Gebruiken in water waar kinderen kunnen
staan en onder toezicht van volwassenen.
vanaf 5per Stuk 64,42 77,95
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5 Zwemvlot-set “Kikker”
en “Haai”

Set componenten:
• 1 kikker, 92x64x5 cm,
De zwemvlotten-set “Kikker” en “Haai” is
blauw-wit-blauw
gemaakt van hoogwaardige en tegelijkertijd • 1 haai, 93x46x5 cm,
onbreekbare Plastazote. Dankzij hun hoge
blauw-wit-blauw
veerkracht zijn de vlotten ideaal voor gebruik Set9,01 10,90 besparen!
in openbare zwembaden.
99 246 7317
Set 86,78 105,—

Nieuw!
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6 Nieuw! Schildkröt
“Water Bouncers”

Springend plezier in het water met deze
Water bouncers. In plaats van platte stenen worden met siliconen gevulde neopreenkussens gebruikt. Laat de kussens
48 c
eenvoudig over het water springen in de
m
laagst mogelijke hoek. Zachte siliconenkern en sneldrogend neopreen oppervlak.
Grijpvast en handig voor kinderen en volwassenen. Zoutwaterbestendig en drij7 Jive-Board
vend op het wateroppervlak. 4 Water
Een surfplank van zacht, maar onbreekbouncers per kleur. ø 7 cm, elk 55 g per
baar plastazote schuimstof. Geschikt als
bouncer.
zwem-, zit- en glijplank. Tweekleurige uit99 292 3101  12-delige set 51,20 61,95
voering. LXBXH 95x48x5 cm.
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger
99 112 3803 
Stuk 37,98 45,95
dan 3 jaar. Gebruiken in water waar kinderen kunnen
staan en onder toezicht van volwassenen.
vanaf 5per Stuk 36,32 43,95
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8 Fashy Zwemplank “Rainbow”

De zwemplank met zijn kleurrijk regenboogontwerp dient als drijfhulpmiddel bij
het wennen aan water of om door het water te glijden. Gemaakt van hoogwaardig
PE-schuimstof, biedt voldoende drijfvermogen en optimale ondersteuning. LxBxH: 48x30x3 cm.
99 284 8802 
Stuk 11,16 13,50
vanaf 10per Stuk 10,33 12,50

9 Fashy Zwemplank “Ergo”

Ergonomische zwemplank om te wennen
aan het water en de zwembeweging. Met
gegolfde uitsparingen voor optimale grip.
Gemaakt van PE-schuimstof. LxBxH:
45x31x3 cm. Blauw-oranje.
99 284 8903 
Stuk 19,42 23,50
vanaf 10per Stuk 16,94 20,50

Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

