1 Elektronisch Profi-Dartbord met lopend
schrift

210,74
Teamsport

Felle lichtaanduiding
Opvangring voor missers

Objectuitrusting

2-Gaats-segmenten

Dubbel-Bulls Eye

Atletiek

• V oor 1-16 spelers
• Catchring voor het opvangen van ernaast geworpen pijlen
• Verschillende speelmodi: teams van 2, teams van 4, solo
tegen de computer
• Training tegen computer in 5 moeilijkheidsgraden
• Omvangrijke functies en eenvoudige bediening
• 41 spelvarianten incl. 6 cricketvarianten instelbaar
• Quick-select: meest geliefde spelen met een knopdruk
kiesbaar
• Nieuw display met lopende schrift, met naam- en puntweergave en spelnaam
• 8 heldere, goed afleesbare lichtweergaven voor spelers
en punten
• Separate, verbeterde puntweergave voor cricket
• P rofessioneel dubbel-bull’s eye
• 2-gaatssegmenten
• Regelbare sound- en spraakweergave
• 12 houders voor dartpijlen en een extra vak voor accessoires
• Originele toernooiafmetingen
•B
 xH: 51x67 cm
Accessoires:
• 2 4 softdarts
• V oedingseenheid 220 V
99 250 9512 
Stuk 210,74 255,—

Ballen

Soft-Dart

Houder
voor 12 pijlen

2 Kings Dart Elektronisch Dart-Kast “Profi”

Extra vak voor
accessoires

Gesloten
Zwemmen

Voor maximaal 16 spelers
• Verschillende spelmodi: o.a. 4 teams,
solo training tegen de computer
• I deaal voor training
• 38 spelvarianten inclusief cricket
• Makkelijk leesbare lichtdisplays voor partituren
• Digitale spraakmodule in Duitse spraakuitvoer
• Professioneel dubbel schot in de roos
• Segmenten met 2 gaten
• In een stevige professionele wandkast
• Reservoirvak in de kastdeuren
• Dart-pijlhouders geïntegreerd in kastdeuren
•O
 orspronkelijke tornooigrootte
• BxH (gesloten): 50x59 cm
Accessoires:
• 1 2 zachte darts
• 2 20 volt voeding
99 250 9411 
Stuk 127,27 154,—

Fitness
Fysiotherapie

Meer Softdart in onze Online-Shop:
sport-thieme.nl
Soft-Dart

5

Softdart-pijlen
6

Bijzonder gunstige beginnersset van degelijke en solide kwaliteit. 16 g softtip dartspijlen met gripvaste
Nickel/ Silverbarrel, nylonshaft in zwart en British
Darts flights. L: ca 15 cm.
99 253 0505 
3-delige set 13,18 15,95
vanaf 10
per 3-delige set 11,53 13,95

Psychomotoriek

elk 550x

3 Soft-Dart beginnersset

4

085-3015552

Deze set is perfect voor plaatsen met een hoog pijlenslijtage! Robuuste darts met massief messing barrel, 2BA
tips en onverwoestbaar ééndelige Flight Shank combinatie van plastic. L: ca. 15 cm, ca 16 g. 100 stuks in de doos
(50 stuks in rood en zwart).
99 250 8418 
100-delige set 68,55 82,95

info@sport-thieme.nl

6 Kings Dart Soft-Tornooi-Dartpijlen

Tornooipijlen met zeer gripvaste, verchroomde messing
barrel, originele longlifepunt (maat 2BA/kleinste schroefdraad) en nylon shaft met veerring. Met Kings-Dart Flight
in fullsize formaat. Lengte: ca. 15 cm. Ca. 18 g
99 250 8506 
Stuk 85,95 104,—

sport-thieme.nl/ Recreatiespelen

437

Service

Advies en bestelling:

5 Soft-Dartpijlen “Standaard”
grootverpakking

Recreatiespelen

4 Kings Dart Longlife-Punten 2BA

Deze Kings Dart Longlife dartpunten zijn perfect voor
elektronische dartborden. Ze bestaan uit hoogwaardige
kunststof met speciale materiaalmix die de punt veel
elastischer, vormstabieler en uiterst breekvast maken.
Dankzij het gripvast buitenprofiel laat de punt zich zeer
makkelijk aan de schacht bevestigen - zonder werktuig.
Geschroefd 2BA (dun, 4,5 mm). Zwart. 500 stuks in een
zak.
99 232 2009 Lang
Set van 500 11,53 13,95
99 232 2025 Kort
Set van 500 11,53 13,95

Turnen

Set

