
Duikplanksteun, enkel
Noodzakelijk toebehoren voor de montage van springplan-
ken, alternatief voor W7725. De steun is van volrubber 
en is door middel van een schroefsleutel in 3 posities 
verstelbaar. De rest van het frame is gemaakt van edel-
staal. Alle onderdelen zijn uitwisselbaar. 
W7726 l Stuk 1.099,-
W 12 kg

1.099,-

Zuignaphouder
Ideaal voor spelletjes en lijnbevestiging. Bevestigingsbeu-
gel en superzuignap voor vaste verankering, waar men 
maar wil. Steun op ieder glad oppervlak van minstens 
12 x 12 cm.
W7620 p Stuk 36,95

36,95

Valse startlijn
1 hostalendrijver per meter, karabijnhaken aan een 
uiteinde, een lus en extra lijn voor de bevestiging aan 
het andere uiteinde. Gelieve bij uw bestelling de zwem-
badbreedte opgeven. 
W7633 p Per lm 4,95
Basisprijs/m 4,95

4,95

Banenteller
Cijfers 31,5 cm hoog, bord volgens FINA/DSV, volledig 
uit kunststof. 
W7636 p Stuk 59,95

59,95

Malmsten Startblock PRO
Startblok voor training en competitie met antislip op-
pervlak en een constructie van poedercoated roestvrij 
staal. Afmetingen platform (LxBxH): 70 x 50 x 40 cm, 
basisbreedte 34 cm, 40 kg. Nummer aan 4 zijden.
W7732 l Stuk 1.399,-
W 50 kg

1.399,-

Malmsten Startblock PRO met startsysteem
Startblok voor training en competitie met antislip op-
pervlak en een constructie van poedercoated roestvrij 
staal. Afmetingen platform (LxBxH): 70 x 50 x 40 cm, 
Basisbreedte 34 cm, 40 kg. Nummer aan 4 zijden. FINA 
goedgekeurd startsysteem met horizontaal verstelbare 
voetsteun (30 graden).
W7733 l Stuk 1.799,-
W 50 kg

1.799,-

Springplank GFK
Waterspringplank gemaakt van GFK. Zeer 

flexibele, lage trillingen, non-slip oppervlak 
volgens DIN 51097 Rating groep C. Wit met zwart 

loopvlak, 0,5 m breed, gemaakt in Duitsland.
W7737 l 3,5 m Stuk 2.999,-
W 70 kg  
W7738 l 4 m Stuk 3.199,-
W 82 kg  
W7739 l 4,5 m Stuk 3.299,-
W 92 kg  
W7740 l 4,8 m Stuk 3.399,-
W 92 kg  

 B Voor openbare zwembaden

 B Antislip oppervlak

 B Made in Germany

Springplankondersteuning
Gemaakt van corrosievrij V2A-materiaal. De blokken 
zijn uitgerust met kunststof voor geluidsonderdrukking. 
Alle vergrendelingsonderdelen zijn vervangbaar. Nood-
zakelijk toebehoren voor de montagen van originele 
HSP-springplanken.

W7727 l Stuk 999,-
W 17 kg

999,-

Duikplank-walsverstelling
Noodzakelijk toebehoren voor de montage van spring-
planken, alternatief voor W7726. Uit corrossievrij V2A-
materiaal met tandstangen en tandwielen uit speciale 
kunststof. De springplank wordt door een brede kunst-
stofrol opgenomen. Alle onderdelen zijn uitwisselbaar.
W7725 l Stuk 1.699,-
W 39 kg

1.699,-

vanaf 2.999,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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