
199

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/  Zwemmen

Zwembad-Roosterwagen
Ideaal voor het opbergen van zwemartikelen. Door de 
aluminium roosterconstructie kunnen deze goed afdrui-
pen en opdrogen. Schuifdeuren op kunststof rails zorgen 
voor een snelle toegang tot het materiaal. 
Traploos verstelbare schappen.
Gesloten, afsluitbare uitvoering in aluminium.
Uitvoeringen:
•    Inhoud 970 liter. BxHxD: 125x125x62 cm, met 2 schap-

pen
•    Inhoud 1.376 liter. BxHxD: 148x165x62 cm, met 3 

schappen
Geschikt voor natte ruimtes. Zonder inhoud en zonder 
slot. 10 jaar garantie!
Met wielen 
125x125x62 cm 
99 270 7903-1 Stuk 1.143,80 1.384,—
148x165x62 cm 
99 270 7916-1 Stuk 1.609,92 1.948,—

 4 Met kunststof rails voor 
eenvoudig openen en 
sluiten van de deuren

REA Kunstof-Combi-Materiaalwagen
3 schappen, afstand tot de bodem 20 cm, tussenhoogte 
55/70 cm. Bovenste schap met twee zijdelen 15 cm hoog. 
Verrijdbaar op 4 kunststof-/rubberen zwenkwielen, 2 
daarvan met vastzetter. Bovenste schap uitgerust 
voor opberging van ballen en met 21 REA kunststof 
haken voor zwemgordels. 138x60x160/175 cm. 
Levering zonder opbergkisten en inhoud. 
99 130 9935   Stuk 558,68 676,—

Opbergwagen voor uw zwembad-accessoires
Trainingsmateriaal na gebruik altijd met helder water 
afspoelen - door de openingen in de opbergwagen kan 

het water makkelijk aflopen, zo kunnen de trainingsma-
terialen optimaal drogen en ontstaan er geen vlekken.
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Sport-Thieme Sportartikelen opberging 
“Comfy-Float”

Verrijdbare kunststofwagen voor eenvoudig transport 
van maximaal 40 Comfy-Floats. Open afgewerkt. Snelle-
re waterafvoer.
60x40x106 cm 
99 210 8706-1 Stuk 135,54 164,—
60x40x135 cm 
99 210 8735-1 Stuk 160,33 194,—
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Zwembad toebehoren

 4 Individueel afsluitbare 
compartimenten

REA Kunststof Materiaalwagen, 
afsluitbaar

De afsluitbare materiaalwagen is de perfecte opberghulp 
voor training- en speeltoestellen in het zwembad. Door 
de open kunststof constructie kan het water beter drai-
neren en drogen de materialen sneller op. De comparti-
menten zijn individueel afsluitbaar met in de handel ver-
krijgbare hangsloten (niet inbegrepen). Met 4 zwenkwie-
len. BxHxD: 120x175x60 cm. 
99 243 2205   Stuk 1.084,30 1.312,—
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Prijs-Tip!

vanaf 75,17

Verrijdbare Opbergmand
Open afgewerkte, robuuste kunststoffen manden laten 
het water snel aflopen en de inhoud optimaal drogen. 
Ideaal voor het opbergen en transporteren van aqua-fit-
ness-materiaal, zwemplanken, zwemvliezen en water-
speelgoed. Met verzinkte verchroomde wielen. 
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 4 Ideaal voor aqua-fit-
ness-materialen, zwem-
vliezen en zwemplanken

60x40x42 cm

60x40x74 cm

60x40x106 cm

60x40x135 cm
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 4 Tot 40 poolnoodles

REA Kunststof Pool Noodles 
Opbergwagen

Transportwagen voor het veilig en goed opbergen van 
zwemnoodles. De zwembadnoedels worden eenvoudig in 
de materiaalkar geplaatst en kunnen na gebruik ideaal 
drogen in de open constructie. Gemaakt van kunststof, 
eenvoudig schoon te maken en te desinfecteren. Met 4 
zwenkwielen. BxHxD: 80x135x70 cm. 
99 243 2104   Stuk 457,85 554,—
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60x40x42 cm 
99 210 8722 Stuk 75,17 90,95
60x40x74 cm 
99 210 8719 Stuk 109,09 132,—


