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80337

80108

life saving

rescue torpedo super
•  vervaardigd van speciaal PE foam
•  daardoor niet gevaarlijk bij het werpen
•  voldoende gewicht om goed te kunnen werpen
•  met band met vele verstel- & bevestigingsmogelijkheden
•  aanbevolen voor binnengebruik
80108

rescue torpedo baywatch
•  de originele baywatch torpedo in professionele kwaliteit
•  thermoplast torpedo, volgeschuimd dus met eeuwig drijfvermogen
•  afm. 66 cm lang, 23 cm breed en 12,5 cm dik
•  compleet met koord en schouderband
•  aanbevolen voor buitengebruik 
80337 

duikpop epsan “offi cial”
•  offi cieel model volgens de nieuwste 

ILS specifi caties
•  oranje met contrast kleur
•  met 3 vuldoppen met bevestigings-

oog voor lijn
•  met speciale plug om al het water uit 

de pop te laten lopen    
•  hoog: 100 cm
•  gewicht: 6 kg
10579 duikpop
60203 reserve vuldop, per stuk
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803778037762307

62307 80378.3

82305

life saving

reddingswerpbal
•  werpbal (650 gram) met net en 45 meter werplijn
•  bij elke windsterkte te gooien
82305

werplijn
•  speciale reddingswerplijn
•  verzwaarde betelon kwaliteit
•  lengte 18 m
80378.3

werpzak
•  licht, compact en gemakkelijk mee te dragen; met 

klittenband aan de broekriem te bevestigen
•  met 18 meter werplijn
•  met drijver in zak
•  door eigen gewicht trefzeker te werpen
•  vanaf de kant en vanuit boot of kano te gebruiken
80377

redlijn
•  neon oranje kunststof ring met vlakke, stroeve 

werpband met -ook nat- een prima grip
•  de band is niet scherp 
•  bandsterkte 425 kg
•  met 20 meter band
•  door platte ring en het gewicht is de redlijn ook bij 

wind ver en goed gericht te gooien
•  niet alleen voor indoor, maar ook uitstekend 

 geschikt voor buiten
62307
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80599

life saving

rescue stick
•  speciaal aanbevolen voor reddend zwemmen training
•  volgens EWR
•  massieve stick met afgeronde einden
80599

reddingsboei corolla
•  kunststof reddingsboei, volgeschuimd voor eeuwig 

drijfvermogen
•  met lijn rondom
22030

les-/reddingshaak
•  aluminium, geëloxeerd
•  245 cm lang incl. beugel
80123

badmeesterstoel
•  aluminium stoel met kunststof zitting
•  samenklapbaar model
•  met werkplank
10652.H zithoogte 200 cm
10652.L zithoogte 150 cm

fl uit acme tornado 2000
•  de allerluidste fl uit ter wereld
•  125 dBA 
•  goedgekeurd door: R.L.S.S., U.S. Coast Guards, 

S.O.L.A.S. en F.I.F.A. 
•  de fl uit zonder erwt 
•  kleuren: blauw, wit & rood
80660
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life saving

trainingspop voor drenkeling redden
•  ontwikkelt in samenwerking met de R.N.L.I. (Royal 

 National Lifeboat Institute), Greater Manchester Fire 
 Service Water Incident Support Section en de Royal Navy

•  pop drijft in echt realistische houding (onder 45 graden) 
met alleen het hoofd en de schouders zichtbaar

•  kleding voorzien van zakken voor het aanbrengen van meer 
drijfvermogen om de pop in een meer horizontale positie 
te brengen

•  hoofd aan voorzijde in geel en achterzijde in rood
•  met refl ecteerde band voor optimale zichtbaarheid
•  mesh gaaswerk binnenbekleding; het water loopt snel erin 

en eruit
•  met PU gecoate overkleding
•  voorzien van grijpband bij de nek
•  de trainingspop voor ongevallen die u hopelijk nooit zult 

meemaken
•  de laarzen zijn niet inbegrepen
82493 senior, 183 cm, 40 kg
82494 junior, 130 cm, 20 kg 

reddingsvlot
•  speciaal ontwikkeld voor gebruik op schepen
•  goedgekeurd door de scheepvaart inspectie
•  EVAZOTE™ met grijplijn rondom met gepolsterde grepen
•  in fel oranje en met refl ectoren
•  voldoende drijfvermogen voor 8 personen
80380

zwemtrainingspak / körperpak
•  speciaal voor gekleed zwemmen en 

training voor reddend zwemmen
•  100% katoen
•  maten: 140, 164, XS, S, M & L
34000 met schouderbanden
34001 met riem
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8236782367

80379.1

22231

80379.1

life saving

aqua spine nekkraag
•  in elke maat instelbaar
•  2 kussens houden de nekkraag in de 

juiste positie
•  kunnen plat opgeborgen worden
82367

aqua spine board
•  speciaal ontwikkeld voor rugblessures
•  fi xeert patiënt op board 
•  voorkomt nieuwe blessures als gevolg van bewegingen
•  drijvend board van HDPE
•  speciale, geheel verstelbare hoofdsteun
•  met vele handgrepen voor gemakkelijk dragen
•  geprofi leerde onderzijde voorkomt beschadiging aan de vastsnoerbanden bij 

transport
•  röntgenstralen gaan door het board, patiënt hoeft dus niet onnodig verplaatst te 

worden
•  afm. ca 183 x 46 cm, gewicht ca 5,5 kg
•  maximum belasting ca 225 kg
80379.1 compleet met verstelbare hoofdsteun
80379.2 zonder hoofdsteun
22231 hoofdsteun, los
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