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Onderdelen Malmsten 
in de Online-shop:
sport-thieme.nl

99 150 6323

van uw zwemlijnen enorm. Glasve-
zelversterkt polyester met rubberen 
kanten. LxBxH: 62x38x44 cm. 3,3 kg. 
99 245 0302   Stuk 228,10 276,— 
vanaf 4 per Stuk 219,83 266,—

Malmsten  Zwemlijn-
glijder “Lane Slider”

Deze “glijder” maakt het op-en afrollen 
van uw wedstrijdlijnen sneller, gemak-
kelijker, comfortabeler en materiaalspa-
render. De zwemlijnen randbeschermer 
wordt gewoon aan de kant van het 
zwembad geplaatst en de lijnen over 
het kanaal gerold: de drijvers schuren 
zo niet meer over de zwembadrand. Dit 
verhindert beschadigingen aan het 
zwembad en verlengt de levensduur 

Gecertificeerd door 
LEN en FINA

Accessoires
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Classic, 
ø 10 cm

Gold, 
ø 15 cm

Zwemlijnen-haspelwagen
•          Met haspelvergrendeling
•         Absoluut onderhoudsvrij
•        Bijzonder stabiel
•       Geschikt voor zwembaden, kan snel en 

gemakkelijk naar elke locatie worden ge-
reden

•      Eenvoudig op en neer te rollen,
•     Baanloze en lichtlopende wielen, op 5| 

en 6|, 2 stuurbaar, 2 met remmen
•    Natuurlijk blank aluminium
Levering zonder lijnen.
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Wedstrijdlijnen &  lijnhaspelwagens

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.
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Op alle zwemlijn-wagens

10 jaar
garantie

Gold Pro, 
ø 15 cm

Zwemlijn-wagen
Maten LxBxH
Geschikt voor:
Sport-Thieme wedstrijdlijn “Wave Reduction” ø 15 cm à 25 m
Sport-Thieme wedstrijdlijn “Competition” ø 10 cm à 25 m
Sport-Thieme wedstrijdlijn “Wave Reduction” ø 10 cm à 25 m
Startlijn “Racing Lane Line Gold” ø 15 cm à 25 m
Startlijn “Racing Lane Line Classic” ø 10 cm à 25 m
Lijnen met gebruikelijke hostaleen-kogel drijvers
Artikelnummer
Prijs

5|  Ultra
2,45x1,18x1,50 m

6 stuks
12 stuks
12 stuks
6 stuks
12 stuks
24 stuks

99 114 5726
1.390,08 1.682,—

6|  Maxi
1,78x1,18x1,37 m

3 stuks
6 stuks
6 stuks
6 stuks
6 stuks
12 stuks

99 114 5700
1.271,07 1.538,—

7| Midi
1,40x1,40x1,35 m

2 stuks
4 stuks
4 stuks
2 stuks
4 stuks
8 stuks

99 114 5713
1.185,95 1.435,—

8| Mini
0,80x1,40x1,35 m

1 stuk
2 stuks
2 stuks
1 stuk

2 stuks
4 stuks

99 114 5739
1.102,48 1.334,—

Nieuw!  Gold Racing 
Lane Line

Met verbeterde golfbrekerfunctie. Grote 
drijver ø 15 cm.
99 114 3906  25 m Stuk 788,43 954,— 
99 114 3919  50 m Stuk 1.379,34 1.669,—

Nieuw!  Gold Pro Racing 
Lane Line

Officiële lijn op de Wereldkampioenschap-
pen 2019. Absorbeert meer dan 90% van 
golfenergie. Grote drijver ø 15 cm.
99 114 3964  25 m Stuk 889,26 1.076,— 
99 114 3977  50 m Stuk 1.593,39 1.928,—

 4 Het kleine wonder
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Classic Racing Lane Line
Met standaard drijvers ø 10 cm.
99 114 3704  25 m Stuk 652,07 789,— 
99 114 3717  50 m Stuk 1.102,48 1.334,—

Malmsten wedstrijdlijn 
“Racing Lane Line”
Bewezen bij Olympische spelen en grote 
evenementen. Met deze lijnen, vervaar-
digd volgens de regels van FINA en LEN, 
creëert u optimale concurrentievoorwaar-
den, een essentiële voorwaarde voor top-
prestaties. De plastic ringen zijn gemon-
teerd op roestvrij staaldraad. Deze lijnen 
worden gekenmerkt door optimale water-
verzachtende eigenschappen. De schijven 
breken de golven voordat ze turbulentie 
veroorzaken in de vertakkingslijn. De 
spanschroef is voorzien van een afdek-
kap, aan de tegenoverliggende zijde zorgt 
een compensatieveer voor een goede wa-
terstand. Staalkabel gemaakt van 
V4A-materiaal. In de standaardkleuren 
rood-wit-blauw (5 m rood aan elk uitein-
de, afwisselend wit-blauw middengedeel-
te). Andere kleurencombinaties moge-
lijk op aanvraag. Toeslag ca. 10%.
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Zwemlijn-wagen voor wedstrijd-zwemlijnen
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