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Zwembad-Uitrusting

Onderbouw voor duikplank
Bestaat uit 2 U-ijzers als bijkomende ver-
hoging, cilinderonderbouw 5| en schar-
nier-eindplaats 4|. Zonder. afb.
Voor duikplanken met een lengte van 4,8 m 
99 112 3308 Stuk 2.204,96 2.668,—
Voor duikplanken met een lengte van 4,5 m 
99 112 3353 Stuk 2.204,96 2.668,—
Voor duikplanken met een lengte van 4 m 
99 112 3366 Stuk 2.204,96 2.668,—
Voor duikplanken met een lengte van 3,5 m 
99 112 3379 Stuk 2.204,96 2.668,—

Scharnier-plaatseinde
Voor waterspringplank 
Uit V4A-Materiaal 1.4571 
99 112 1429 Stuk 423,14 512,—

Cilinderonderstel 
“Wedstrijd”

Volledig onderhoudsvrij. Frame uit V2A 
edelstaal. Rubberen cilinder absoluut slij-
tagevrij, gelagerd op polyamide tandlat-
ten. Moeiteloos aan te passen door het 
kunststof handdraaiwiel. De rem kan uit 
veiligheidsoverwegingen enkel met een 
speciale sleutel versteld worden. 5 jaar 
garantie op tandwiel en tandlat! 
99 112 1504   Stuk 1.609,92 1.948,—

Finis Zwevende spiegel
De onderwaterspiegel van massief, gepo-
lijst aluminium is een praktisch hulpmid-
del bij de zwemtraining. Het geeft zwem-
mers direct feedback over hun eigen hou-
ding, impact of tractietechniek. De spiegel 
is bedoeld voor de bekkenbodem. Maar 
het kan ook aan de rand van het zwembad 
worden opgehangen om draaitechnieken 
aan te sturen. LxB: 115x71 cm. 
99 261 7800   Stuk 138,84 168,— 
vanaf 5 per Stuk 130,58 158,—

Sport-Thieme Aluminium 
Haspel

Opwikkeltrommel van aluminium. Ge-
schikt voor 2 lijnen van 25 m met de ge-
bruikelijke drijvers. Oppervlak: blank alu-
minium. De haspel heeft een ø van ca. 
0,98 m. 
99 114 5410   Stuk 271,07 328,—

Finis Backstroke Start Wedge 
rugstarthulpmiddel

Of het nu gaat om training of competitie - 
een perfecte start is een must voor elke 
race. De Finis rugslag startwig is een mo-
biele rugslag-starhulp en is direct aan het 
startblok bevestigd. Dankzij de dwarsbalk 
zijn zwemmers beter in staat om bij het 
starten zich van de muur af te duwen, zon-
der te glijden. Zwemmers bereiken hier-
mee een effectieve start en kunnen reeds 
aanzienlijke tijdvoordelen behalen in de 
beginfase. 
99 276 1800   Stuk 211,57 256,— 
vanaf 4 per Stuk 203,31 246,— 
vanaf 8 per Stuk 195,04 236,—

Sport-Thieme Aluminium-
Haspelwagen

Demonteerbare haspelwagen van stabiel 
aluminium profielen, deze is zo gecon-
strueerd dat de haspels de lijnen behoed-
zaam kunnen afzetten. Oppervlak: blank 
aluminium. Ca. 1,30x0,80x1,17 m. 
99 114 5537   Stuk 254,55 308,—

Accessoires voor 3|

 4 Effectieve starthulp
 4 Passend voor alle gangbare 
startblokken

4 

5 
6 

1 

2 

1 

2 

4 

5 

10 

8 

Banen-Teller
Bord conform FINA/DSV voor middellange 
en lange afstanden, toont de nog te 
zwemmen 25 of 50 m banen. Op wereld- 
en Europese kampioenschappen beproef-
de uitvoering. Van slagvaste kunststof 
met grote cijfers en ingefreesde grip. Ro-
buuste kwaliteit. 
99 224 7205   Stuk 71,86 86,95 
vanaf 10 per Stuk 67,73 81,95
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Levering zonder drijvende lijn
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Nieuw!  Finis Zwemstart-
inrichting “Track Start”

De zwemstartinrichting voor ideale trai-
ning De zwemstart inrichting is FINA-con-
form, biedt een antislipprofiel van polyes-
ter en de achterste voetsteun is in 7 rich-
tingen verstelbaar, waardoor een optima-
le aanpassing aan de beenpositie 
mogelijk is. De zwemstart zorgt voor de 
perfecte afsprong. Roestvrij staal, afme-
tingen opgebouwd: 60x89x11 cm. 
99 291 8802   Stuk 1.040,50 1.259,—

7 

5 jaar stabiliteitsgarantie bij deskundige 
montage.
99 112 2738  3,5 m Stuk 2.712,40 3.282,— 
99 112 2709  4,0 m Stuk 2.797,52 3.385,— 
99 112 2712  4,5 m Stuk 2.966,12 3.589,— 
99 112 2725  4,8 m Stuk 3.052,89 3.694,—
1122738 getest door TÜV NORD, Certificaatnr.: FB-
2004-315-1/V11
1122709 getest door TÜV NORD, Certificaatnr.: FB-
2004-315-2/V11
1122712 getest door TÜV NORD, Certificaatnr.: FB-
2004-315-3/V11
1122725 getest door TÜV NORD, Certificaatnr.: FB-
2004-315-4/V11

Nieuw!

5 jaar
garantie

Besteltip
•   Alleen perfecte structuren en sub-

structuren garanderen een lange le-
vensduur van uw duikplanken. Daarom 
is onze aanbeveling: bij nieuwe aan-
schaf van een plank ook een nieuwe 
structuur. Dat brengt veiligheid.

•  Alle aangeboden duikplanken worden 
geleverd zonder substructuren ; Indien 
nodig moeten deze onderdelen afzon-
derlijk worden besteld, zie 4|– 6|.

Springplank van 
glasvezel

Vervaardigd middels geavanceerde 
fabricagemethoden, met goede 
veereigenschappen, voor allround ge-
bruik. De plank is ongevoelig voor vocht, 
robuust, veerkrachtig en onderhouds-
vrij. De carborundum bekleding geeft 
een stevige grip. Incl. accessoires voor 
bevestiging aan de scharnierplaats:
•    bevestigingsbouten
•    bovenplaat 
•    rubberen tussenplaat
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 4 Getest volgens DIN 13451-10


