Bli van med vatten...

832 simartiklar
till

...genom lek och nöje!

i webbshoppen
på sportime.se

✔ Uppblåsbara lutkammare
✔ Skumgummikärna inuti

Nyhet!

a

Nyhet! Bema® Armkuddar ”Duo Protect”

Med det här flythjälpmedlet behåller även de allra minsta
alltid näsan ovan vattnet. Förutom de uppblåsbara kamrarna
har det en stabil skumgummikärna som ger ett extra uppåtflyt.
Barnet får största möjliga säkerhet när det flyter eller simmar.
Även om kamrarna skadas inns tillräckligt flyt för att hålla
barnet över vattnet. För barn mellan 18-30 kg resp.
mellan 3-6 år. Enligt EU-norm: EN 13138-1:2014.
71 269 4708
par 199:— 248,75
från 10
per par 179:— 223,75

✔ Optimerat säkerhetsklickspänne
✔ Mycket stabilt och slitstarkt

b Sport-Thieme® Simbälte

Enligt EN 13138-1:2014. Flytkroppar
av plastazote. Med säkerhetsrem och säkerhetsklickspänne. Steglöst justerbart.
Behagligt att ha på. Finns med 4 delar upp
till 30 kg och med 6 delar upp till 60 kg.
Flytkropp: röd-blå, 5 cm tjock.
Upp till 30 kg, 4-delat

71 248 1803
från 10

st. 144:— 180:—
per st. 128:— 160:—

Upp till 60 kg, 6-delat
71 248 1816
st. 164:— 205:—
från 10
per st. 144:— 180:—
Kontrollerad av TÜV Rheinland,
certiikat nr: BP 60113018 0001

Kontrollerad av TÜV Rheinland, certiikat nr: S 60124162

®
c Sport-Thieme
®

Comfy -flytstavar

✔ Specialskumgummi
som inte går sönder
✔ Hygieniskt och bakterieavvisande
✔ Mycket flexibelt material
✔ Vattentätt

från

45:–

En flytstav för vattengymnastik
och idrott för funktionshindrade eller
som badnöje för skolidrott. Material av
slitstarkt polyetenskumgummi med slutna celler. Comfy-flytstaven är flexibel, vattentät, hygienisk och bakterieavvisande. 160 x ø ca 7 cm. Sorterade
färger.
71 258 4401
st. 59:— 73,75
från 24
per st. 54:— 67,50
från 48
per st. 45:— 56,25
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Får endast
användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.

Nyhet!
e Nyhet!

Sport-Thieme®
Rolig flytstav ”Tiere”

140 cm

d
145 cm

Den här lustiga flytstaven garanterar att det blir mycket roligt i
vattnet. Den är en vidareutveckling av den klassiska vattenormen
och ser till att det svänger i simbassängen. Polyetenskumgummit
med slutna celler är flexibelt, vattentätt och flyter. Längd: 119 cm.
71 269 4506 Delin st. 89:— 111,25
från 12
per st. 79:— 98,75
71 269 4519 Krokodil 89:— 111,25
från 12
per st. 79:— 98,75

d Sport-Thieme®

Vattenorm ”Wassertiere”

Perfekt att leka och rasa med.
Av specialskumgummi med vinylhölje blir
det mycket roligt i vattnet med den här
vattenormen, som du kan sitta eller ligga
på, gunga med eller bara flyta på vattnet.

20

Krokodil: ca 145 cm lång, ca 600 g, grön.
Delin: ca 140 cm lång, ca 600 g, blå.
71 258 3903 Krokodil st. 726:— 907,50
71 258 3916 Delin
st. 726:— 907,50

Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Får
endast användas i vatten där barnet bottnar
och under tillsyn av en vuxen.

Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Får endast
användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.

Alla priser utan / inkl. moms.

