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

Badmat op maat
Zorgen voor veiligheid bij het lopen over 
natte vloeren, gaan besmetting met voet-
schimmels tegen. Gemaakt van slagvaste 
kunststof en samen gelast. De maximale 
lengte bedraagt 6 m. Tussenbreedten zijn 
ook mogelijk op aanvraag. De onderlijsten 
zijn altijd zwart. Indien gewenst sample 
verkrijgbaar. Voor afzonderlijke matten 
kleiner dan 1 m² geldt een toeslag van 
20 %.
Blauw 
99 243 4807  60 cm m 28,88 34,95 
99 243 4908  80 cm m 37,98 45,95 
99 243 5002  100 cm m 47,89 57,95 
99 243 5103  120 cm m 52,02 62,95
Grijs 
99 243 4823  60 cm m 28,88 34,95 
99 243 4924  80 cm m 37,98 45,95 
99 243 5028  100 cm m 47,89 57,95 
99 243 5129  120 cm m 52,02 62,95
Rood 
99 243 4836  60 cm m 28,88 34,95 
99 243 4937  80 cm m 37,98 45,95 
99 243 5031  100 cm m 47,89 57,95 
99 243 5132  120 cm m 52,02 62,95

Sport-Thieme Omkleedcabine 
“Strandgut”

Praktische, universeel bruikbare kleed-
kamer. Ideaal voor stranden, meren en 
het grasveld bij het openluchtzwembad! 
Door de opgezette lichtkoepel bijzonder 
klaar en lichtdoorlatend. Levering com-
pleet gemonteerd, incl. gordijn dus meteen 
inzetbaar. Weerbestendig, glasvezelver-
sterkt polyesterhars met glad, weerbesten-
dig en gemakkelijk te reinigen oppervlak. 
Hoogte: ca. 200 cm. Levering incl. scheur-
bestendig gordijn in grijs-metallic saraan-
weefsel (100% polychloride). 
99 245 0605  Rood Stuk 1.098,35 1.329,— 
99 245 0618  Blauw Stuk 1.098,35 1.329,—

 4 Belastbaar en onder-
houdsvriendelijk

 4 Hygiënisch en duurzaam 
hard-PVC

 4 Slipvast veiligheidsprofiel

Meer kleuren in 
onze online-shop:

EHA ManuPlast-Zwembadmat
Of het nu in natte ruimtes en zwembaden 
is of in droge ruimtes en kleedkamers, de-
ze roostermat zorgt voor meer veiligheid 
en comfort. De zwembadmat is gemaakt 
van duurzaam, niet-poreus en schokbe-
stendig hard PVC. De veiligheidsprofile-
ring, met bovenprofiel dwars op de 
looprichting voorkomt wegglijden en zorgt 
voor veilig zwem- of saunaplezier. Dankzij 
het zware gewicht ligt de rooster goed op 
de grond - niet drijvend. Antislip (beoor-
delingsgroep C), hygiënisch en bestand 
tegen chemicaliën, zuren en zouten (in 
commerciële concentratie). In 3 breedtes 
(60, 80 en 100 cm).
Zwart 
99 273 8723  60 cm m 35,50 42,95 
99 273 8710  80 cm m 45,41 54,95 
99 273 8707  100 cm m 55,33 66,95
Rood 
99 273 8925  60 cm m 35,50 42,95 
99 273 8912  80 cm m 45,41 54,95 
99 273 8909  100 cm m 55,33 66,95
Grijs 
99 273 9120  60 cm m 35,50 42,95 
99 273 9117  80 cm m 45,41 54,95 
99 273 9104  100 cm m 55,33 66,95

 4 Onbreekbaar kunststofglas

Zwembad-Uitrusting

Omkleedcabine “Vuurtoren”
Schip ahoi! Een echte blikvanger! Prak-
tische, universele omkleedcabine in de 
vorm van een vuurtoren. Optimaal ge-
bruik op het strand, recreatieplassen en 
ligweiden. Kleedcabine van glasvezelver-
sterkte kunststof, glasvezelversterkte po-
lyesterhars met gepolijste, weerbestendi-
ge en makkelijk te reinigen oppervlakte. 
Eenvoudige montage. Robuust gebouwd. 
Met aflegruimte voor kleding. Afsluitbaar. 
De cabine kan aan 3 bevestigingspunten  
worden vastgeschroefd of in de bodem 
worden verankerd. H: 234 cm. ø 168 cm. 
Ca. 80 kg. 
99 229 0502   Stuk 1.861,16 2.252,—

Besteltip
De trainingsklokken 1| 2| zijn ook met 
een behuizing van roestvrij staal ver-
krijgbaar - bestand tegen zout water en 
chloorhoudende media - en met ver-
lichte wijzerplaten leverbaar!
Tel. 085-3015552  ·  
info@sport-thieme.nl
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Toezichtstoel badmeester
Zeer stabiele, stevige constructie, Onder-
houdsvrij – van aluminium. Zit- en steun-
gedeelte zijn samenklapbaar, ruimtebe-
sparende opberging. Ladder met brede en 
antislip sporten. Veilige stand door scho-
telpoten. Niet vermoeiend en comfortabel 
zitten door geperforeerde, anatomisch ge-
vormde kunststof schaalzitting in UV-be-
stendige uitvoering. Incl. schrijfplank van 
weerbestendige kunststof plaat, opberg-
net en 2 kleerhaken. Zithoogte: 202 cm. 
240x70x153 cm. 14 kg. Belastbaar tot 
100 kg. 
99 242 3106   Stuk 371,07 449,—

Trainingsklok met 
secondenkruis

Waterproof kwartsklok Deze trainings-
klok maakt het mogelijk  om de tussentij-
den in de zwemtraining en de warming-up 
aan te geven. Elke zwemmer neemt zelf de 
tijden op. Het 4-kleurige wijzerkruis toont 
de afgelopen tijd. Een omloop is 60 se-
conden. 60x60 cm. Diepte: 12 cm. Wit.
Leverbaar in 2 uitvoeringen:
•  Batterijklok 1,5 V. Mobiel, overal inzet-

baar. Aan- en uitknop. Opstelling aan de 
rand van het  zwembad of aan de wand

• Netvoeding 230 V. Alleen voor wand-
montage in continubedrijf en stroomver-
zorging door stekker. 
Batterij 1,5 V 
99 230 4801 Stuk 759,50 919,—
Netspannning 230 V 
99 230 4814 Stuk 792,56 959,—

Trainingsklok met 
minuten en secondenwijzers

Zoals 1|, maar de klok toont de afgelopen 
tijd in minuten en seconden. Minutenwij-
zer, zwart gelakt. Secondenwijzer, rood 
gelakt, met “oog”.
Batterijen 2x1,5 V, levering incl. batterijen 
99 230 4902 Stuk 891,74 1.079,—
Netspannning 230 V 
99 230 4915 Stuk 916,53 1.109,—

per m28,88
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Nieuw!  Sport-Thieme Trai-
ningsklok “Prima Super”

De robuuste trainingsklok voor continu 
gebruik. Weergave van 1 cyclus in 60 se-
conden. Wijzer in 4 kleuren. Bestendige 
aluminium behuizing met plexiglasplaat. 
Beschikbaar in 3 versies:
•    30x30 cm als vrijstaand tafelmodel, 

start/stop-schakelaar, quartz uurwerk 
met AA 1.5V-batterij

•    67x67 cm vrijstaand model of 90x90 cm 
vrijstaand. Elektrische aandrijving (24 
V) met 20 meter voedingskabel. Be-
schermende transformator met netstek-
ker.

Zonder standvoet.
30x30 cm, Tafelmodel 
99 291 8408 Stuk 202,48 245,—
67x67 cm, Wandmodel 
99 291 8411 Stuk 490,91 594,—
90x90 cm, Wandmodel 
99 291 8424 Stuk 576,86 698,—

Reservegordijn voor omkleed-
cabine “Strandgut”

Voor “Strandgut” omkleedcabines. Van 
scheurvast saran-weefsel. (100% polyvi-

nylideenchloride). 60 cm breed, 170 cm 
lang. Grijs metallic. 
99 112 8130   Stuk 85,95 104,—
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Nieuw!


