
baby-, peuter- & kleuter- zwemmen

baby speeltjes kiddyfun
• leuke drijvende speeltjes voor de kleinsten
• helpen kinderen van waterangst af
62270 schildpad 19 cm 4-er set
62271 visje 21 cm 4-er set
62272 eendje 12 cm 4-er set
62273 watermolen 24 cm per stuk
62320 gietertje 21 cm per stuk
62276 bootje 15 cm 3-er set
62277 emmertje 16 cm per stuk
62278 vrachtauto 28 cm per stuk
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baby-, peuter- & kleuter- zwemmen

zwemdieren
• zachte, drijvende dieren
• nylon hoes met foam vulling
• levering in assortie dieren en kleuren
62317 ca 20 cm
62318 ca 10 cm

little squirts
•  4 “soft foam” dieren; drijvend
• zacht, soepel & veilig
• spuiten water
69053

duiksticks zeehond
•  4 “soft foam” duiksticks,

zinken  verticaal naar de 
bodem

• zacht, soepel & veilig
69056

duikfi guren zeehond
•  4 duikfi guren die naar de

bodem zinken
• zoeken en oppakken
69055
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baby-, peuter- & kleuter- zwemmen

waterbouwdoos 
• vervaardigd van onbreekbaar PLASTAZOTE® foam
•  blokken drijven en kunnen goed gestapeld worden

(stroef oppervlak)
• leverbaar assortie in rood, blauw, geel & groen
10682 48-er blokkenset, afm. 180 x 90 x 45 mm

softyballen gymnic
• opblaasbaar, zacht geschuimd materiaal
• zacht, licht & veilig
• goede grip door stroef oppervlak
• leverbaar in assortie kleuren
80977 26 cm diam

•

egel noppen ballen
• door het noppenprofi el ook nat goed vast te houden
•  door gering drijfvermogen makkelijk onder water te

drukken
•  loslaten en de ballen komen weer aan de

oppervlakte
62500 7 cm, groen
62501 8 cm, geel
62502 9 cm, rood
62503 10 cm, blauw
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baby speelset
42 stuks baby speeltjes KIDDYFUN in opbergnet

 1 vrachtauto, 1 watermolen, 3 emmertjes, 4 gietertjes, 
18 ballen assortie &62321



62284

62323

baby-, peuter- & kleuter- zwemmen

zwemvlotten “gaten vlotten”
• vervaardigd van absoluut onbreekbaar CL45 foam
•  boven- en onderzijde heat embossed;

meer huidvriendelijk en sterker
• zeer hoog drijfvermogen
• sterk, stijf, duurzaam en zeer hoge stabiliteit
• met gaten voor intensief contact met het water en betere houvast
• trapeziumvormig; het drijfvermogen en de stabiliteit is daar waar nodig
• kleuren: blauw & geel
30729 gatenvlot 1000 x 735/500 x 14 mm

babysitter
• drijvend opblaasbaar babyzitje
• afm. 78 x 78 cm
• voor kinderen tot ca 11 kg / tot ca 1 jaar
62284

baby zwemmat soft
•  van absoluut onbreekbaar PLASTAZOTE™ foam in LD45 kwaliteit
• afm. 100 x 65 x 2,8 cm
• de mat buigt waardoor het kind in contact met het water komt
62322

baby zwemmat met mand
• van absoluut onbreekbaar PLASTAZOTE™ foam in LD45 kwaliteit
• afm. 100 x 125 x 2,8 cm, met open mand
•  het kindje zit in de mand en is in contact met het bewegende

water
62323
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zwemarmbanden

zwemschijven delphin
•  beklede foam schijven welke d.m.v. drukknoppen

gekoppeld kunnen worden
• nooit meer lek, nooit meer opblazen
• snel aan/af te doen, klemmen niet en glijden

niet af
10493  junior, 6-er set (11-60 kg, tot 12 jaar), 

kleur assortie

zwemarmbanden foam wings
• ideaal voor het zwemonderricht
• eendelige foam drijver met elastiek en snelsluiting
• nooit meer lek, nooit meer opblazen
• zitten prettig en zijn huidvriendelijk
•  snel zelf aan/af te doen, klemmen niet en glijden

niet af
• maten: 0 (15-60 kg, tot 12 jaar)
• kleur: blauw/wit/blauw
50233.1

zwemarmbanden beco
• 2 luchtkamers met extra grote veiligheidsventielen
• gelamineerde folie, 33 mu dik
• oranje signaalkleur
• extreem duurzame zwemarmband
•  maten: 00 (tot 15 kg, tot 2 jaar), 0 (15-30 kg,

tot 6 jaar), 1 (30-60 kg, tot 12 jaar) &
2 ( 60 kg+, volwassenen)

50375
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zwemgordels

zwemgordels pro-champion 
• CS75 foam drijver, 140 x 100 x 25 mm
•  extra high-density kwaliteit foam voor ongekend

lange levensduur
• 10 jaar garantie op de drijvers (niet op het elastiek)
• huidzijde heat embossed voor optimale sterkte
• buitenzijde  met versterkte, diamond point huid
•  dubbel elastiek met verstelbare nylon musketon

sluiting
• in seconden zelf aan/af te doen en te verstellen
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze zwem-

gordels tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
80145  PRO-CHAMPION/3, 3 drijvers, blauw
30344 PRO-CHAMPION/4, 4 drijvers, geel
30345  PRO-CHAMPION/5, 5 drijvers, oranje
30665  PRO-CHAMPION/6, 6 drijvers, blauw
37005 PRO-CHAMPION/7, 7 drijvers, blauw/geel

zwemgordels “original winner”
• CF35 eva foam drijver, 140 x 100 x 25 mm
• zacht, soepel, veerkrachtig en huidvriendelijk
• met heat embossing voor extra sterkte
•  dubbel elastiek met verstelbare nylon musketon

sluiting
• in seconden zelf aan/af te doen en te verstellen
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze zwem-

gordels tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
82404 WINNER/3, 3 drijvers, blauw
82405 WINNER/4, 4 drijvers, geel
82406 WINNER/5, 5 drijvers, oranje
82407 WINNER/6, 6 drijvers, blauw
82408 WINNER/7, 7 drijvers, blauw/geel

zwemgordels fpa  
• CL45 foam drijver, 150 x 75 x 45 mm
•  boven- en onderzijde heat embossed; sterker en

huidvriendelijker
•  geweven synthetische band met kunststof safety

gesp
• kleur: blauw/wit
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze zwem-

gordels tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
10445  FPA/4, 4 drijvers
10446  FPA/5, 5 drijvers
37003 FPA/6, 6 drijvers
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zwemgordels

zwemgordels rollo
•  elastische beugel met 2 luchtgevulde drijvers van

geblazen polyethyleen
•  de beugel klemt vanzelf en heeft geen sluiting nodig
• eenvoudig zelf om en af te doen
• lichaam en kin liggen in en niet op het water
10450   JUNIOR, geel 

zwemgordels hawaii
• CF35 foam drijver, eendelig
• elastisch foam voor optimaal comfort
• huidzijde heat embossed, buitenzijde fi ne embossed
•  extra brede, geweven synthetische band met kunst-

stof safety gesp
•  band gaat niet door het foam, maar door kunststof

geleiders
• daardoor extreem duurzaam
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze zwem-

gordels tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
30673 HAWAII/S, 

390 x 120 x 28 mm, geel
30662 HAWAII/M, 

490 x 120 x 28 mm, oranje
30663 HAWAII/L, 

590 x 120 x 28 mm, blauw

zwemgordels caribbean
• CF35 foam drijver, eendelig
• elastisch foam voor optimaal comfort
•  huidzijde heat embossed; sterker en

huidvriendelijker
• buitenzijde met versterkte, fi ne embossed huid
•  extra brede, geweven synthetische band met kunst-

stof safety gesp
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze zwem-

gordels tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
80097 CARIBBEAN/S, 

390 x 120 x 28 mm, geel
80098 CARIBBEAN/M, 

490 x 120 x 28 mm, oranje
80099 CARIBBEAN/L, 

590 x 120 x 28 mm, blauw

Logo opdruk in zwemgordels
40077 drukkosten per stuk
40078 opstartkosten, eenmalig
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20097

80146

60073

62287

10447 82409 30344

60082

60083

20098

62288

zwemgordels

60073.S  riem voor zwemgordel 
CARIBBEAN & HAWAII/S, 
130 x 4,0 cm, 
met steekgesp 

60073.M  riem voor zwemgordel 
CARIBBEAN & HAWAII/M, 
145 x 4,0 cm, 
met steekgesp 

60073.L  riem voor zwemgordel 
CARIBBEAN & HAWAII/L, 
160 x 4,0 cm, 
met steekgesp 

20097   elastiek voor WINNER & PRO-CHAMPION, 
per rol van 100 m

20098  musketonhaak voor 
WINNER & PRO-WINNER, nylon

60082 gesp, 25 mm, steekgesp los 
60083 gesp, 40 mm, steekgesp los 

BELANGRIJK
•  voor reparatie mag u (i.v.m. de wettelijke eisen)

uitsluitend originele onderdelen gebruiken; 
anders vervalt de certifi cering62287.S  riem voor zwemgordel 

CARIBBEAN & HAWAII/S, 
130 x 4,0 cm, 
met safety ladder gesp

62287.M  riem voor zwemgordel 
CARIBBEAN & HAWAII/M, 
145 x 4,0 cm, 
met safety laddergesp

62287.L  riem voor zwemgordel 
CARIBBEAN & HAWAII/L, 
160 x 4,0 cm, 
met safety laddergesp

toebehoren voor zwemgordels
10447  drijver FPA 
82409 drijver WINNER
30346 drijver PRO-CHAMPION
62288  riem voor zwemgordel FPA, 

met safety laddergesp
80146 riem voor zwemgordel FPA, met steekgesp 
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10230

10688

10684

10686

hulp- & instructiemateriaal

zwemrol
• een PE foam cilinder op een kunststof stang
•  dwingt de armen tot gespreide houding en geeft

een goede stabiliteit
10475.1 senior 

10475.2 junior 

Duikwiel
10686 5000 gram, massief rubber, zwart

duiksteen
10688 2000 gram, massief rubber, zwart
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zwemplanken

lesplank generation plus twbs
• afm. 460 x 245 x 25 mm
• met 2 gaten om de planken op te hangen
•  diameter gaten 30 mm, tussenafstand hart-op-hart

12,5 cm
• kleurencombinatie: blauw/rood
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze planken

tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
31003

lesplank generation plus starter
• afm. 320 x 245 x 25 mm
• kleurencombinatie: blauw/rood
•  uw naam of logo blijvend ingeperst in deze planken

tegen diefstal is mogelijk tegen meerprijs
31000

zwemplanken voor zwemles
•  vervaardigd van geslotencellig, cross-linked rubberised PE foam in CR95

kwaliteit
• optimaal “bijtbestendig” en “krasbestendig”
• nemen totaal geen water op
• materiaal is onbreekbaar, veroudert niet, brokkelt en verkruimelt niet
• beide kanten met fi ne embossing voor een perfecte grip en extra sterkte
• speciaal ontwikkeld voor zeer intensief gebruik
• 10 jaar volledige garantie

naamindruk in zwemplanken
40077 indrukkosten per stuk
40078 gereedschapskosten, eenmalig

optimaal bijtbestendig optimaal krasbestendig
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80791

80582

80583

zwemplanken

trainingsplank elbaka 
•  CL35 foam
•  afm. 450 x 275 x 42 mm
•  beide kanten met heat embossing voor

een perfecte grip en extra sterkte
•  blauw/wit/blauw
•  met zijgrepen
•  uw naam of logo blijvend ingeperst

in deze planken tegen diefstal is
mogelijk tegen meerprijs

80583

trainingsplank albion
•  CL35 foam
•  afm. 445 x 305 x 42 mm
•  beide kanten met heat embossing voor

een perfecte grip en extra sterkte
•  blauw/wit/blauw
•  met zij- en topgrepen
•  uw naam of logo blijvend ingeperst

in deze planken tegen diefstal is
mogelijk tegen meerprijs

80582

trainingsplank xytal
•  thermomoulded zwemplank met afgeronde kanten voor minimale weerstand
•  CS75 foam
•  met handgrepen
•  met vrijwel onverwoestbare tophuid
80791 SENIOR 435 x 320 x 36 mm zilvergrijs/marine
80791.S JUNIOR 435 x 320 x 33 mm royal-blue

Zwemplanken voor wedstrijdzwemmers
• vervaardigd van geslotencellig, cross-linked PE foam
• nemen geen water op
•  materiaal is onbreekbaar, veroudert niet, brokkelt en verkruimelt niet
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paddles

rug-/borstpaddles
•  vlakke moulded paddles
•  met instelbare, vlakke elastieken
•  kleur: geel
80665 universeel

vervangings elastiek voor paddles
• voor een paar paddles
30075 vlakke elastieken banden
30076 ronde elastieken banden (1 m)

handpaddles strokemaster
•  moulded paddles met gevormde bovenkant voor

perfecte fi xatie in de handpalm
•  effectievere correctie van de handstand
•  met op vele wijze instelbare, ronde elastieken
•  kleur: zwart
•  verpakt in etui met rits
82394 small 17 x 14 cm
80667 medium 21 x 18 cm
80666 large/overload 24 x 21 cm

handpaddles euroswimm
• vlakke moulded paddles
• met instelbare, ronde elastieken en vingergrip
• kleur: assortie kleuren naar voorraad
82395 universeel

CE_9238_Epsan_catalogus.indd   20CE_9238_Epsan_catalogus.indd   20 10-07-2009   14:08:0010-07-2009   14:08:00



trainingsmateriaal

pull buoys mono-bloc extreme
•  eendelige pull buoy van CI35 foam; extreem huid-

vriendelijk
•  door extra grote maat meer weerstand
•  daardoor effectievere training
•  kleur: blauw
62291 universeel

pull buoys mono-bloc
•  voor borst-, rugcrawl- en armslagtraining onmisbaar
•  eendelige PLASTAZOTE® foam pull buoy
•  variabel drijfvermogen door asymmetrische vorm
•  kleur: blauw/wit/blauw
10465 universeel

fi nis lap track
•  elektronische stopwatch die met een zuignap of een

meegeleverde beugel aan de wand van het zwembad 
wordt gehangen

•  voor individueel gebruik
•  geeft het aantal laps aan, de tijd per lap, de

totaaltijd, splittijd en een indicatie van het aantal
gebruikte calorieën

82429

krachttrainingsballen
•  kunststof medicineballen met zeer goede grip
•  ook voor gebruik in het water
99705   500 g, 10 cm, groen
99710 1000 g, 12 cm, rood
99720 2000 g, 15 cm, geel
99730 3000 g, 17 cm, blauw
99734 4000 g, 20 cm, paars
99735 5000 g, 23 cm, rood

sleepring donut
•  enkelring van opencellig foam
•  het water loopt er vertraagd doorheen, waardoor een

met de snelheid toenemende weerstand ontstaat
•  houdt de benen bij elkaar en geeft extra drijf-

vermogen om het lichaam horizontaal te houden
10467
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trainingsmateriaal

trekkoorden zugseilen
•  elastische koorden voor krachtontwikkeling van

armen en benen
•  compleet met lussen/handvatten van geweven band
•  ommanteld, veel-kernig elastiek
10017 senior/heren
10016 junior/dames

aqua-gymmy
•  latex band dat tot 6x de eigen lengte kan worden

uitgerekt
•  zodra de zwemkracht en de weerstand gelijk zijn

zwemt men “op de plaats”
•  een verstelbaar vest met schouderbanden en 5 m

latex slang met een bevestigingskoord
10456 aqua-gymmy compleet
10457 aqua-gymmy vervangingsslang

weerstandsgordel
• traploos verstelbare band met snelsluiting en 5 taps

toelopende weerstandsbakjes
•  de weerstand neemt toe bij vergroting van de snelheid
•  individueel aanpasbaar door inzet van meer of

 minder bakjes
10473

pull buoys duo-bloc
•  2 foam cilinders met verstelbaar koord
10463 senior, 10 cm Ø, wit
10464  junior, 7 cm Ø, rood, blauw, geel, groen,

oranje & paars

pull buoys mono-bloc blueboy
•  eendelige pull buoy van CI35 foam; extreem huid-

vriendelijk
•  variabel drijfvermogen door asymmetrische vorm
•  kleur: blauw
37001 senior/heren
37000 junior/dames 
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25

trainingsmateriaal

original fi t-band – het elastische weerstandsyteem
•  allround trainingsmiddel met progressief toenemende weerstand
•  individueel aanpasbaar door de -aan de kleur te herkennen- 

verschillende weerstanden
•  vervaardigd van cold, dry rubber; latex vrij 
•   geen latexallergie problemen
•  na gebruik los ophangen; het band gaat dan ongekend lang mee
•  levering op rollen van 5,50 m en 25,00 m en op stukken van 

130 cm; breedte 15 cm
•  keuze uit de weerstanden 30 (donkergroen), 35 (blauw), 

45 (paars) en 55 (lichtgroen)
20108 band, 130 cm 
30799 rol, 5,50 meter 
80253 rol, 25,00 meter 

zwemrol
•  een PE foam cilinder op een kunststof stang
•  dwingt de armen in gespreide houding en geeft een goede 

stabiliteit
•  voor beentraining, maar ook voor ouderen en gehandicapten
10475.1 senior
10475.2 junior

aqua training tube
•  tube met progressieve weerstand
•  voor training van alle spieren
•  kan tot 4 keer de eigen lengte uitgetrokken worden
•  lengte 120 cm
60229 zwart / extra strong
60102 rood / strong
60103 groen / medium

handgrepen voor fi t-band
•  geweven, synthetische band 

met nylon D-ring
•  met huls om de druk op de 

handpalmen gelijkmatig te 
verdelen

•  per paar
82430
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trainingsklokken

standaard voor trainingsklok prima 
super
•  hiermee staat de trainingsklok extreem

stabiel
•  ook bij buitengebruik met fl inke wind
•  roestvrij staal met foam binnenbekleding
•  prijs per set (2 stuks)
82470

trainingsklok prima super
•  aluminium frame met plexiglas voorplaat
•  afm. 67 x 67 cm
•  motor (24V) met 20 meter snoer
•  trafo is in de stekker ingebouwd
•  wijzerkruis in 4 kleuren uitgevoerd
•  één omloop per 60 sec.
•  vrijstaande uitvoering
•  bestand tegen volcontinue gebruik
10129

trainingsklok handy
•  spatwaterdichte kunststof behuizing met plexiglas

voorplaat
•  afm. 45 x 57 x 10/20 cm (bxhxd)
•  quartz batterij motor
•  start-/stop-schakelaar aan bovenzijde
•  vrijstaande uitvoering
•  levering zonder batterij (standaard penlite)
62282
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30327 69052

stopwatches

stopwatch epsan selecta memory trio display
De stopwatch die bijna alles kan:
•  elektronische quartz stopwatch
•  LCD digitaal display
•  met 2 x 60 geheugens
•  met 3 displays
•  rondetijd en cumulatieve rondetijd gelijktijdig afl eesbaar
•  looptijd (op- & teruglopend) 10 uur
•  zuivere speeltijd-, split- & laptijdmeting
•  split- & laptijd gelijktijdig afl eesbaar
•  met countdown met akoestisch signaal
•  met shuttle countdown met akoestisch signaal
•  onderbreken onbeperkt mogelijk, op- & terugtellend
•  knoppen met duidelijke weerstand
•  incl. batterij
•  incl. gebruiksaanwijzing
30327

stopwatch epsan multistar memory trio display
De stopwatch met slagfrequentie functie:
•  elektronische quartz stopwatch
•  LCD digitaal display
•  met 2 x 100 geheugens
•  met 3 displays
•  met slagfrequentie meeting (10-180 per minuut)
•  rondetijd en cumulatieve rondetijd gelijktijdig afl eesbaar
•  looptijd 10 uur
•  zuivere speeltijd-, split- & laptijdmeting
•  split- & laptijd gelijktijdig afl eesbaar
•  onderbreken onbeperkt mogelijk
•  knoppen met duidelijke weerstand
•  incl. batterij
•  incl. gebruiksaanwijzing
69052
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