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Koelspray
Gebruik: kneuzingen en verrekkingen 
besproeien met koelspray op 
ca. 10-15 cm afstand. Werkt 
koelend. Inhoud: 400 ml. 
99 142 3714   Stuk 8,22 9,95 
 Basisprijs per Liter 20,55 24,88 
vanaf 5 per Stuk 7,40 8,95 
 Basisprijs per Liter 18,50 22,38 

vanaf 10 per Stuk 6,57 7,95 
 Basisprijs per Liter 16,43 19,88
Waarschuwing! Gevaar! Zeer licht ontvlambare aero-
sol. Gevaar! Houder onder druk: kan openbarsten bij 
verhitting. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huid-
irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Bij contact met de ogen: Voor-
zichtig afspoelen met water gedurende een aantal mi-
nuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Alvorens te gebruiken, het etiket le-
zen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlak-
ken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbron-
nen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen.

Koud/Warm kompressen
Herbruikbare kompressen. Als een koud 
kompres voor kneuzingen, verstuikingen 
en kneuzingen of als een warm kompres 
voor rugpijn en spanning. Verkoelen in de 
koelkast of verwarmen in een waterbad. 
LxB: 13x14 cm. 
99 142 3903   Paar 7,85 9,50

Instant Koud Kompressen
Door eenvoudig samendrukken wordt de 
kompres geactiveerd. Koud : ca. 30 minu-
ten koude (–4°C). Voor eenmalig gebruik. 
15x17 cm. 
99 142 5404   3 stuks 7,02 8,50

Team-uitrusting

 4 Interieur opgedeeld in 2 
duidelijke compartimenten

 4 102 liter opbergruimte

 4 Geschikt voor koude 
en warme toepassing

 4 Herbruikbaar

Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl

Sporttas

Igloo Grote Verzorgers-IJsbox
Deze box is zonder inhoud of compleet 
met inhoud voor directe, koelende verzor-
ging. Koelgelkussen met hoes en 3 snel-
kompressen, incl. aanwijzingen voor het 
gebruik. Inhoud 15,2 liter. HxBxL: 
36x26x39 cm.
99 142 1705  Zonder inhoud 
 Stuk 43,76 52,95 
99 142 2001  Met inhoud Stuk 56,16 67,95

Kleine Verzorgers-IJsbox
Koelbox voor direct gebruik op het speel-
veld. Houdt ijs en dranken tot ca. 10 uur 
koel. Inhoud: 6,6 liter, 
HxBxL: 29x20,5x28 cm. 
99 142 2102   Stuk 29,71 35,95

Igloo Drankhouder 
“Legend”

Voor koude en warme dranken (max. 60 
°C). Drukcompensatieklep in het deksel 
voor eenvoudig openen. Koelingsduur ca. 
12 uren. Hoogte: 35 cm, ø ca. 26 cm, in-
houd 7,6 liter. 
99 142 2157   Stuk 38,80 46,95

 4 Koeltijd tot 10 
uur

 4 Koeltijd tot 12 uur

 4 Secondensnelle 
koudebehandeling

Nieuw!  Sport-Thieme 
Sporttas “Basic”

Trainings- en clubtas in XL-formaat met 
100 liter opslagruimte. Groot, openklap-
pende, U-vormige bovenkant. Rollen voor 
trolley-functie. Beschrijfbaar naamveld 
met volume-informatie. 
LxBxH: 80x37,5x37,5 cm. 80% polyester, 
10% TPE, 10% polypropyleen. 1,9 kg. 
99 291 5409   Stuk 33,84 40,95

 4 Met wielen voor 
trolleyfunctie

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Nieuw!

vanaf 6,57

3 

Nieuw!  Sport-Thieme Fit-
ness- en EHBO-kit ongevuld

99 217 8817-1   Stuk 80,95 97,95

2 

Nieuw!  Sport-Thieme 
Eerste hulp koffer

De hoogwaardige en beproefde alumini-
um behuizing voor mobiel gebruik in 
scholen en clubs. De compartimenten 
kunnen naar wens worden veranderd met 
behulp van een speciaal plug-in systeem. 
LxBxH: ca. 45x32x14 cm. 
99 217 8804-1   Stuk 136,36 165,—

1 

Nieuw!  Hervul set
fitness en EHBO koffer 
99 142 1864-1   Stuk 67,73 81,95
Waarschuwing! Gefaar! Zeer licht ontvlambare aero-
sol. Gefaar! Houder onder druk: kan openbarsten bij 
verhitting. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huid-
irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorza-
ken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 4 Onmiddellijke 
koeling voor 
kneuzingen en 
verrekkingen

Trolleytas “Coach”
Voor het eenvoudige transport van trai-
ningsmaterialen. Met 2 wielen en uit-
schuifbare handgreep. Een rondom rits 
verdeelt de tas in twee compartimenten. 3 
versterkende steunen en versterkte bin-
nenvoering geven de trolley meer stabili-
teit. 77x38x35 cm, opbergruimte 102 liter, 
100% polyester, zwart. 
99 275 6400   Stuk 51,20 61,95
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