Den lille hjælper
...til store opgaver!
a Sport-Thieme® Transportvogn
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“Jumbo”

Jumbo transportvognen bør ikke mangle i nogen idrætshal. Et virkelig nyttigt hjælpemiddel til transport
og organiseret opbevaring af bolde og andre småredskaber! Tæt stålnet-konstruktion med yderligere stabilitetsforstærkninger, aflåseligt klaplåg og 4 letløbende
drejehjul. Med yderligere udtagelsesklapper til børn.
De kan nå helt ned til bunden og selv tage sagerne ud.
Når vognen er tom kan den let foldes pladsbesparende
sammen. Hvis ønsket kan der aflåses med hængelås.
Uden indhold og uden lås. 10 års garanti!
2 udgaver:
Jumbo L:
Ydermål (BxHxD): 80x73x60 cm. Sammenklappet
(BxHxD): 80x73x18 cm. Bæreevne: ca. 80 kg.
Kan rumme 380 liter.
Passer til ca. 30 bolde str. 5.
Jumbo XXL:
Ydermål (BxHxD): 100x104x62,5 cm. Sammenklappet
(BxHxD): 100x104x20 cm.
Bæreevne: ca. 100 kg.
Kan rumme 600 liter.
Passer til ca. 50 bolde str. 5.
10 års garanti!
71 257 0802 L
Stk. 1.686,— 2.107,—
fra 3
pr. Stk. 1.591,— 1.989,—
71 131 1785 XXL
fra 3

✔ Tyverisikret (ved tilkøb af lås)
✔ Sammenklappelig
✔ Med ekstra dyb åbning til optagning

fra 1.591,—

Alt til jeres
idrætsanlæg
100 cm

Stk. 2.536,— 3.170,—
pr. Stk. 2.426,— 3.032,—

b Sport-Thieme® Væskemarkeringsfarve

5 cm

62,

✔ Meget holdbar
✔ Miljøvenlig

“Ekstra hvid”

Dette farvekoncentrat er vandopløseligt og specielt egnet til markering af græsbaner. Den kan anvendes til alle
væskemarkerings-vogne på markedet.
• Miljøvenlig markeringsfarve til sportspladser
• 1 dunk = 20 kg. = 12,5 liter
• Blandingsforhold: 1:5
• 1 dunk rækker til ca. 3 baner
• Forbedret opskrift som giver endnu bedre dækkeevne
• Topkvalitet - meget udbytterig
Farven er økologisk og derfor fuldkommen uskadeligt for
mennesker, dyr og miljø. Den udmærker sig pga. den
kraftige dække- og markeringsevne og er samtidig hurtigttørrende (fra 5°C). Til markering af en idrætsplads
skal der bruges ca. 4-6 liter ufortyndet farve. Markeringen er holdbar og synlig op til 4 uger. Vores anbefaling:
Benyt kun denne farve - af miljøhensyn!
71 111 4906
Dunk 506,— 633,—
Grundpris pr. kg 25,— 32,—
fra 3
pr. Dunk 486,— 608,—
Grundpris pr. kg 24,— 30,—
fra 5
pr. Dunk 466,— 583,—
Grundpris pr. kg 23,— 29,—
fra 10
pr. Dunk 412,— 515,—
Grundpris pr. kg 21,— 26,—

års
garanti

Fra redskabsskab til
omklædningsskab, fra
resultattavler til fangnet:
Vores komplette
sortiment ses på
webshoppen!
aktivsport.dk/
holdsport

Pris-tip!
fra

21,—

pr. kg

✔ Indhold:
43 dele

c Fitness- og førstehjælpskufert, fyldt

Den velkendte kufert til den mobile
indsats i skoler og klubber. Med det
specielle indstik-system kan fagene
ændres efter jeres ønske. LxBxH: ca.
45x32x14 cm. Indhold:
• 1 Kølespray 400 ml
• 1 Massageolie 200 ml
• 3 Ekspres-kuldekompresse
• 1 Activ-sportsgel 150 ml
• 1 Hæftebandage
• 3 ruller tape
• 1 Førstehjælpsfyldning efter DIN 13160
71 217 8804
Stk. 1.458,— 1.822,—

Bestil nu! · Tlf. 86 35 22 11 · info@aktivsport.dk

aktivsport.dk
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