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Originele Sport-Thieme Wedstrijdlijnen

 4 “Micro-Donut”-systeem met vrij roterende schijven
 4 Leverbaar in 2 uitvoeringen: schijven met een enkele 
rib en schijven met 2 golfbrekende ribben

 4 Onderscheidende golfonderbreking verminderd 
met 29%

Accessoires voor 1| en 2|Randbescherming voor zwem-
lijnen

Bescherm de rand van uw zwembad! De 
lijnbeschermer is het handige hulpmiddel 
voor het op- en afbouwen van zwemlijnen. 
Zonder aan de zwembadrand te blijven han-
gen, schuiven de lijnen bij het op- en afrol-
len over de slider. Snel, gemakkelijk en ma-
teriaalvriendelijk voor de zwemlijnen. 
60x38x40,5 cm. 
99 247 3202   Stuk 185,95 225,—
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Sport-Thieme 
Wedstrijdlijn 
“Wave Reduction”

De beste golfbrekende wedstrijdlijn. 
Volgens FINA voorschrift. Verkrijgbaar in 
twee uitvoeringen:
•    Standaard: “Micro-donut”-systeem 

met vrij roterende schijven met een en-
kele rib.

•    Wedstrijd: “Micro-donut”-systeem met 
vrij roterende schijven 2 golfbreken-
de ribben in plaats van één rib, het-
geen resulteert in een opvallende golf-
breking. Het merendeel van de golf 
breekt tegen de eerste rib en brengt de 
golfbreker in beweging, de rib annu-
leert de energie van deze golf. Een klein 
deel van de golf breekt tegen de tweede 
rib, wordt teruggekaatst naar de eerste 
rib en werkt  als een extra rem. Daar-
door is het golfbreken verbeterd met 
29%. 

Drijver gemaakt van hoogwaardig polyet-
hyleen. Roestvrij stalen kabel voor hoge 
veiligheid en langdurig gebruik. Uniek 
klemsysteem met behulp van spanslot, 
100% veilig. Bestaande uit een spanner 
uit roestvrij staal en een HDPE kunststof 
huls. Met één links en rechts schroef-
draad voor eenvoudig aanhalen en los-
maken van de wedstrijdlijn. Instelbereik 
aan de spanslot-kant ca. 12 cm. Beide 
modellen in de standaard kleurencombi-
natie rood-wit-blauw (einden 5 m rood, 
middelste deel wit en blauw afwisselend, 
telkens 40 cm blauw en 40 cm wit). Ande-
re kleurcombinaties zijn op aanvraag be-
schikbaar.
Standard, schijf ø 10 cm 
99 248 2008  25 m Stuk 508,26 615,— 
99 248 2011  50 m Stuk 889,26 1.076,—
Wedstrijd, schijf ø 15 cm 
99 248 2024  25 m Stuk 726,45 879,— 
99 248 2037  50 m Stuk 1.313,22 1.589,—
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Accessoires voor 2 |

Sport-Thieme 
Spansleutel

Voor Sport-Thieme wedstrijdlijnen 
“Competition”. 
99 249 2908   Stuk 52,02 62,95
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Standaard uit-
voering: vrij rote-
rende schijven 
met 1 rib.

Competitie uitvoering : 
vrij roterende schijven 
met 2 golfbrekende rib-
ben.

 4 Standaard spanslot
 4 Tot 75% verbeterde golfbreking
 4 Volgens de FINA-voorschriften
 4 “Micro-Donut” -systeem met vrij roterende schijven

Sport-Thieme 
Originele Wedstrijdlijn 
“Competition”

Original Competition. Golfbrekende 
wedstrijdlijn. Volgens FINA-voorschrif-
ten. Met standaard spanslot, welke de 
kabel oprolt. Ons “Micro-donut”-sys-
teem met vrij roterende schijven maakt 
golfbreuk tot wel 75% mogelijk. Het 
spanslot is uit roestvrij staal, een blau-
we polyamide rol voor het oprollen van 
de staalkabel incl. een beschermkap te-
gen beschadiging. Met behulp van de 
meegeleverde spansleutel, de “ratel”, 
wordt de 4 mm dikke staalkabel  op de 
blauwe rol “afgerold/opgespannen”. Het 
instelbereik aan de spanslot-kant be-
draagt ongeveer 30 cm. Drijvers ge-
maakt van hoogwaardig polyethyleen. 
Roestvrij stalen kabel voor hoge veilig-
heid en langdurig gebruik. In de stan-
daard kleurencombinatie rood-wit-blauw 
(eindigt op 5 m rood, middelste deel wit 
en blauw afwisselend, telkens 40 cm 
blauw en 40 cm wit). Andere kleur-
combinaties zijn op aanvraag beschik-
baar.
Drijver ø 10 cm
99 248 1904  25 m Stuk 490,91 594,— 
99 248 1917  50 m Stuk 872,73 1.056,—
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Zeer sterke drijver 
van polyethyleen, 
ø 10 cm

Spanslot

Golfbrekend donut 
systeem

Golfbrekend donut 
systeem

Spanslot
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