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

spelen en te ravotten. De grote drijfkracht 
van de mat houdt de personen die oefe-
nen boven water. Polymat: microcellig ma-
teriaal met hoge densiteit en elasticiteit, 
niet-giftig en veilig, zeer hygiënisch. 
CE-certificaat. Leverbaar volgens beschik-
bare kleuren, rood, blauw, oranje, groen.

Waterpret

Aqua-Gymnastiekmat
Golfvormige aqua-gymnastiekmat van Po-
lymat-materiaal. Extreem houdbaar en 
weerstandsbestendig. Uitstekend ge-
schikt voor het gebruik bij de genezings- 
en ziekengymnastiek, revalidatie en wa-
tertherapie, maar ook als watermat om te 

Gaten ø 15 mm

200x90x3 cm 87x65x3 cm

Gatenvlot
Speciaal voor therapie en watergewen-
ning, van onbreekbaar Plastazote-schuim-
stof, zeer duurzaam, met gaten ø 15 mm, 
95x70x1,5 cm. 
99 112 3904   Stuk 41,28 49,95 
vanaf 10 per Stuk 37,15 44,95

 4 Ideaal voor gebruik 
in zwembaden

87x65x3 cm 
99 257 1209 Stuk 111,57 135,—
200x90x3 cm 
99 257 1212 Stuk 197,52 239,— Leren duiken pag.

Meer aanbevelingen:
178-179

Blauw

Oranje

Sport-Thieme Zwembanden
Ideaal hulp- en speelmiddel voor zwemon-
derricht en watergymnastiek. Ze bieden 
zekerheid, helpen bij het leren zwemmen 
en verlichten het bewegen. Van rubber, 
met verzonken speciaal ventiel, zwart.
ø buiten ca. 55 cm 
99 112 4200 Stuk 42,11 50,95
ø buiten ca. 85 cm 
99 112 4213 Stuk 67,73 81,95
ø buiten ca. 135 cm 
99 112 4242 Stuk 110,74 134,—
ø buiten ca. 180 cm 
99 112 4226 Stuk 161,16 195,—
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vanaf 42,11

 4 Voor therapie en waterge-
wenning

 4 Zeer duurzaam

ø ca. 55 cm

ø ca. 85 cm
ø ca. 135 cm

rood

Sport-Thieme Zwemvlot 
“Kombi”

Als glijbaan, loopbrug en eiland uitermate 
geschikt voor watergewenning , kleuter-
zwemmen , verenigings- en schoolsport , 
en speciaal voor speelfeesten . Nog een 
voordeel: u kunt naar believen vele vlot-
ten tot een loopbrug verbinden - snel en 
eenvoudig. Alleen het eerste vlot bijv. aan 

blauw
oranje
groen

 4 Geschikt als glijbaan, wateropstap of als zwembadeiland
 4 Makkelijk hanteerbaar en universeel bruikbaar
 4 Willekeurig veel vlotten verbinden

een startblok of een overloopgoot beves-
tigen en de overige vlotten met de bijgele-
verde 4 verbindingselementen verbinden.
 210x85x4 cm. Rood. 
99 112 3601   Stuk 230,58 279,— 
vanaf 3 per Stuk 222,31 269,— 
vanaf 5 per Stuk 205,79 249,—

Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl
drijvende vlotten

ø ca. 180 cm

Zwemvlot “Giant”
Dit zwem- en speelvlot wordt gekenmerkt 
door een enorm drijfvermogen en grote 
stabiliteit . Leverbare uitvoeringen: recht-
hoekig ca. 195x100x5 cm en ovaal ca. 
195x95x5 cm.
Rechthoekig 
99 112 3500 Stuk 109,09 132,— 
vanaf 5 per Stuk 100,83 122,—
Ovaal 
99 112 3513 Stuk 119,01 144,— 
vanaf 5 per Stuk 109,09 132,—
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Top beoordeling
sport-thieme.nl

Rechthoekig

Ovaal


