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baby- & peuterprodukten

babybox epsan ideal
Een nieuwe constructie baby-
box voor jarenlang probleem-
loos  gebruik en tegen een zeer 
 attractieve prijs.
•  geheel vervaardigd van holle 

kunststof profi elen
•  neutraal t.o.v. levensmiddelen & 

niet giftig
•  UV-bestendig
•  zonder metalen delen, zonder 

schroef- en boutverbindingen
•  alle kanten afgerond voor 

 optimale veiligheid
•  bodem rust niet op de grond en 

blijft in natte ruimten dus droger
•  staat extreem stabiel 
•  afm. 120 x 90 x 90 cm 
•  extra royale maat; dus plaats voor meerdere baby’s
•  biedt door de spijlen een goed overzicht op het wel en wee van de baby’s
•  wordt geleverd met maar liefst 5 jaar volledige garantie
•  is geheel onderhoudsvrij
•  kan snel en gemakkelijk schoongespoten worden
•  neemt absoluut geen vuil en vocht op
•  wordt geleverd inclusief een PE-foam mat
80622

babybox epsan futura
Eindelijk een babybox die niet uit de 
“kinderkamer” komt, maar speciaal 
o ntwikkeld is om jarenlang probleem-
loos dienst te doen bij intensief 
gebruik onder zware omstandigheden.
•  geheel vervaardigd van massief en 

onbreekbaar, high density, high 
 moleculair polyethyleen

•  neutraal t.o.v. levensmiddelen & niet 
giftig

• UV-bestendig
•  kan in enkele minuten ge(de)mon-

teerd worden
•  alle kanten afgerond voor optimale 

veiligheid
•  de massieve polyethyleen bodem is voorzien van afwateringsgaatjes
•  bodem rust niet op de grond en blijft in natte ruimten dus droger
•  staat niet op wankele pootjes, maar op een speciale, geprofi leerde rand
•  staat extreem stabiel door constructie en eigen gewicht
•  is 95 cm breed, 74 cm diep en 74 cm hoog; biedt dus plaats aan meerdere baby’s
•  wordt geleverd met maar liefst 5 jaar volledige garantie
•  is geheel onderhoudsvrij
•  kan snel en gemakkelijk schoongespoten worden
•  neemt absoluut geen vuil en vocht op
•  wordt geleverd excusief een PE-foam mat
82304

Speciaal ontwikkelde baby- & peuterproducten voor veiligheid en gemak. De ideale, veilige en duurzame oplossing voor ouders met kleine kinderen. Kunnen overal 
geplaatst worden en nergens gemist worden. Voor zwembaden, sportcentra, consultatiebureaus, ziekenhuizen, campings, luchthavens, restaurants, 

beurs- & congres gebouwen , hotels, warenhuizen, kindercrèches, winkelcentra, bungalowparken; echt overal waar mensen met kinderen komen.
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baby- & peuterprodukten

baby omkleedkussen professional
•  kan op elke vlakke ondergrond gelegd worden
•  afm. 80 cm lang, 47 cm breed
•  versterkt bisonyldoek met polstering
•  verhoogde zijkanten voor optimale veiligheid
•  afwasbare hoes; vulling neemt geen vocht, vuil of 

urine op
20107.uc  unieblauw
20107.dc  2-kleuren combinatie

baby omkleedtafel ideal
•  geheel vervaardigd van holle kunststof profi elen
•  zonder metalen delen; dus nooit roest en altijd 

gemakkelijk schoon te maken
•  afm. 95 x 60 x 95 cm 
•  wordt geleverd exclusief een omkleedkussen 
80623

baby omkleedunit 
Deze omkleedunit biedt 
dé oplossing voor het 
veilig omkleden en 
verschonen van baby’s. 
Het gevaarlijk los op 
tafel liggen is verleden 
tijd. En dat tegen een 
zeer interessante prijs!
• dikwandige aluminium  constructie met epoxy-coating
•  voor wandmontage; met slechts 4 bouten te monteren
•  inklapbaar model dat in ingeklapte stand slechts 

11 cm uitsteekt en dus overal past
•  ligdeel van met polyester versterkt bisonyldoek met 

foam polstering over het frame
•  ligdeel afneembaar
•  bestand tegen een belasting van maar liefst 100 kg
•  is 115 cm breed, 58 cm hoog en 11 cm diep 

 (ingeklapt) of 57 cm (uitgeklapt)
•  neemt geen vocht en vuil op en ook geen geuren
•  wordt geleverd met maar liefst 5 jaar volledige 

garantie (m.u.v. de ligmat)
•  kan snel en gemakkelijk schoongemaakt worden
•  is in opgeklapte stand vergrendeld
80001

montage
De artikelen voor wandmontage worden zonder montagemateriaal geleverd en kunnen veilig op een volsteen 

muur worden gemonteerd. Ook op andere muren is montage mogelijk; doch vraag eerst even advies.
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kiddy aquaparc

kiddy aquaparc
•  eindelijk waterspelen voor de allerkleinsten
•  boeiend, spannend en uitdagend om mee bezig te zijn, een stimulans voor de 

ontwikkeling van de motoriek en een enorme hulp om de waterangst te verjagen
•  speciaal voor de leeftijdsgroep van 2 tot 6 jaar.
•  vervaardigd van geslotencellig PE foam
•  zonder harde of scherpe delen; dus optimaal veilig
80889 kroko de krokodil, 99 x 49 x 50 cm
80890 ducko de eend, 85 x 54 x 50 cm

montage
•  levering ongemonteerd
•  zeer eenvoudig te monteren
•  in elkaar steken en de doppen vastklemmen zonder enig gereedschap

glijbaan tobokid
•  vrijstaand te gebruiken glijbaan
•  vervaardigd van met glasfi ber 

versterkt polyester
•  afm. 85 cm hoog, 225 cm lang & 

60 cm breed
10237
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50209

50210

50215

biplo watergames

technische info
• vervaardigd van geslotencellig PE foam
•  schijven van CL35 foam, overige delen van 

 PLASTAZOTE™ foam
•  met onbreekbare, massieve kunststof assen en 

afsluitdoppen
• met een blijvend, zeer hoog drijfvermogen
• nooit meer lek, nooit meer oppompen
• huidvriendelijk fi jncellig materiaal
• gemakkelijk schoon te maken
• desinfecteerbaar
• stroef, antislip materiaal

voordelen
•  verbindingen met massieve kunststof assen en 

niet met elastieken met haken, die los schieten en 
 blessures kunnen veroorzaken

•  niet met dubbele assen, zodat torderen en daardoor 
beschadigingen van het foam worden vermeden 

•  assen zijn van massief high density, high moleculair 
polyethyleen

garantie
•  2 jaar volledige garantie
•  alle delen zijn los verkrijgbaar 

kleuren
•  getoonde kleuren/kleur combinaties zijn willekeurig
•  kleuren: schijven in blauw/wit/blauw, andere delen 

in verschillende kleurcombinaties

50208 rider 150 x 100 cm
50209 cubby 100 x 100 x 100 cm
50210 beam 200 cm, 15,5 cm Ø
50212 dumfl o 100 cm, 95 cm Ø
50213 fantasy 100 x 100 cm
50214 quatro 200 x 100 cm
50215 wiggy 150 x 100 x 72 cm
50216 snakky 300 cm, 15,5 cm Ø
50218 fl yer 200 x 100 cm
50219 ringy 100 cm, 48,0 cm Ø

montage
• levering ongemonteerd
• zeer eenvoudige montage
• geen gereedschap nodig!

BIPLO; de razend populaire 3-dimensionale watergames die een ongekende dimensie geven aan activiteiten en 
spel in uw zwembad en die een bewezen lange en probleemloze levensduur hebben. 
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50214

50216

50219

biplo watergames

onderdelen
60023 biplo as, 100 cm 
60024 biplo as, 200 cm
60025 biplo afsluitdop
60027 biplo schijf, 490 x 52 mm
60026 biplo schijf, 300 x 52 mm
60146 biplo schijf, 185 x 26 mm
60225  biplo schijf, 155 x 52 mm
60031 biplo hoekblok
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50218 50213

5021250208

biplo watergames
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Etnaland

ufo’s

ufo’s
•  een binnenring van sterke polyethyleen buis
•  geheel bekleed met schijven van PE foam
•  sterk, zacht en huidvriendelijk
•  om op te dobberen (als een drijfband)
•  om op te klimmen en te klauteren (als een zwemvlot)
•  om op te staan (een uitdaging voor de wat oudere jeugd)
80760 ca   65 cm Ø
80759 ca   90 cm Ø
80758 ca 120 cm Ø
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80370

80372 80371

80371

river rafts

technische info
•  gemaakt van geslotencellig PE foam
•  opgebouwd uit afwisselend grote en kleine foam 

schijven
•  met soepele thermoplast binnenkern
•  met een blijvend, zeer hoog drijfvermogen
•  nooit meer lek, nooit meer oppompen
•  huidvriendelijk, fi jncellig materiaal
•  gemakkelijk schoon te maken
•  desinfecteerbaar
•  stroef, antislip materiaal
•  niet voor gebruik op waterglijbanen

kleuren
•  getoonde kleuren/kleur combinaties zijn willekeurig
•  levering in sortie kleuren

montage
•  levering gebruiksklaar gemonteerd

round raft 
•  afm.ca 85 cm diameter
•  voor 1 persoon
80370

double raft
•  afm.ca 140 x 75 cm
•  voor 2-3 personen
80371

boat raft
•  afm.ca 200 x 75 cm
•  voor 3-5 personen
80372
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Polyvalent

Polyvalent

watergames

drijfbanden
•  oersterke, rubberen drijfbanden van 

100% butyl rubber
•  butadien vrij materiaal, wel thiuram
•  met verzonken, zacht rubberen 

ventiel
•  voor jaren spelplezier
10739 65 cm Ø, tot 2 kinderen
10740  100 cm Ø, tot  5 kinderen
50255 135 cm Ø, tot  10 kinderen
50206 185 cm Ø, tot 20 kinderen

polyvalent bouw-, spel-, les- & instructiesysteem
•  een pakket bestaat uit 8-kantige PE foam blokken, korte en lange verbindingsstangen en koppelstukken
•  een oneindig aantal varianten is hiermee te bouwen
10727 zwemsport, enkel, set met 2 blokken en 1 lange stang
10728  zwemsport, 4er-set, set met 8 blokken, 4 lange en 8 korte stangen en 4 koppelstukken
10729  zwemsport, 10er-set, set met 20 blokken, 10 lange en 20 korte stangen en 10 koppelstukken

polyvalent onderdelen
10732 polyvalent blok, per stuk
10334 polyvalent stok, lang, per stuk
10333 polyvalent stok, kort, per stuk
10735 polyvalent koppelstuk, per stuk
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watergames

waterbasket waba sn
•  drijvende waterbasket van bijna onverwoestbare  

PE kunststof
•  compleet met net en foam drijvers
•  per stuk
10736

speldoelen wato super
•  drijvende speldoelen van dikwandig aluminium buis, 

40 mm Ø
•  afm. 150 cm breed, 90 cm hoog en 52 cm diep
•  compleet met drijvers en net
82437 per paar
82438 vervangingsnet, los, per paar

speldoelen wato
•  drijvende speldoelen van geëloxeerd aluminium
•  afm.: 90 cm breed, 70 cm hoog en 60 cm diep
•  compleet met drijvers en net
10759 per stuk
20058 vervangingsnet, los per stuk

watervolleybal wavo super
•  drijvend watervolleybalspel met frame van 

 geëloxeerd aluminium
•  2-delig frame, posten, omzoomd net, drijvers & 

verstelbare stabilisatie gewichten
•  afm.: 240 x 100 cm
10745 compleet spel
20053  vervangingsnet, los
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30728

10747

20172

80195

20172

30727

watergames

zwemvlotten fantasy
• vervaardigd van CL45 foam
•  “heat embossed” huid; extra sterk en extreem 

 huidvriendelijk
• geschikt voor langdurig, intensief gebruik
• kleuren: duo-colour combinatie
30727 tandem 100 x 44 x 5,2 cm
30728 kikker 75 x 49 x 5,2 cm

jiveboard surfriders
•  van absoluut onbreekbaar PE foam
•  onderzijde in CL55 kwaliteit met “fi ne embossing”  

voor extreme sterkte
•  bovenzijde in CL45 kwaliteit met “heat embossing”; 

optimaal huidvriendelijk
• afm.: 980 x 485 x 54 mm
• kleuren: duo-colour combinatie 
10743

zwemvlotten “super sterk”
• in een nieuwe foam kwaliteit; CL55
• speciaal voor langdurig, intensief gebruik
• met ronde hoeken voor extra veiligheid (m.u.v. 20172)
•  onbreekbaar, brokkelt niet, kruimelt niet & veroudert 

niet
•  “heat embossed” huid; extra sterk en extreem 

 huidvriendelijk
• kleur: blauw/wit/blauw
20172 195 x 100  x 12,5 cm
80195 195 x 100  x 6,0 cm
10747 150 x  95  x 6,0 cm
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80837

80838

watergames

loopbrug super
•  vervaardigd van met fi ber versterkte bisonyl met 

een kunststof anti-rek koord met een zware, 
 geweven veiligheidsband langs de kanten

•  voorzien van een 3 cm dikke CL28 PE foam vulling, 
welke absoluut geen water opneemt

•  opvouwbaar en daardoor extra gemakkelijk te hanteren
•  afmeting per deel 100 x 80 x 3,5 cm
•  aan het begin voorzien van een balk met 

 bevestigingskoorden
•  extreem goede kwaliteit
10780 per meter
82440  meerprijs per meter voor loopbrug met 

delen van 30 x 80 x 3,5 cm; gemakkelijker 
uit het water te halen en op te rollen

opbergrek voor zwemvlotten
•  van kunststof profi elen vervaardigd
•  uw vlotten netjes opgeruimd
•  geen vlotten tegen de muur of op de grond
•  vlotten beschadigen niet en drogen beter
•  levering gedemonteerd; kunnen zonder gereedschap 

in elkaar gezet worden
80837  230 x 70 x 200 cm (hxdxb), 6 verticale 

vakken van 265 mm breedte
80838  230 x 70 x 100 cm (hxdxb), 3 verticale 

vakken van 250 mm breedte

veiligheids richtlijnen voor loopbruggen
• mogen maar aan één kant vastgezet worden

• vrije ruimte aan de zijkanten minimaal 250 cm
• vrije ruimte aan het einde minimaal 350 cm

loopbrug opberg- & transportwagen
•  loopbruggen die uit het water komen zijn zwaar en 

niet echt heel handelbaar
•  vaak worden ze over de grond gesleept met snelle 

slijtage als gevolg
•  met deze opberg- & transportwagen “spaart” u uw 

medewerkers en verlengt u de levensduur van de 
loopmat

•  volledig kunststof met 4 zwenkwielen
•  afm.: 100 x 80 cm
82413
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80651

watergames

fl exibeam drijfmat houders
•  maak met deze houders en 6 fl exibeams een drijfmat
•  leuk voor recreatie en relaxen
•  set van 2 stuks (fl exibeams niet inbegrepen)
80651

fl exibeam connectors
•  bouw spel- en speelobjecten, circuits, drijftunnels, 

ringen etc
•  oneindig veel combinatiemogelijkheden
80214 S, 140 mm lang, zonder dwarskoppeling    
80259 M, 220 mm lang, met 1 dwarskoppeling
80260 L, 320 mm lang, met 2 dwarskoppelingen

fl exibeam poolnoodle
•  lengte 160 cm, 69 mm Ø
•  super fl exibele, sterke foam cilinders
•  fantastisch item voor waterrecreatie
•  ook ideaal voor aqua-fi tness, aqua-aerobics, MBvO 

en les- & zweminstructie
•  levering gesorteerd in 6 kleuren
50320  per stuk, los
 per stuk, bij afname per 46-er karton
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10818

10819

80096
80095

watergames

diving toys
• het attractieve alternatief voor de duikring
•  met fi ber versterkte bisonyl in attractieve kleuren 

met binnenin verzwaring, zodat ze vlot naar de 
bodem zinken

• nu hoogfrequent gelast plus gestikt
10818 duik-kikker ca 35 cm lang
10819 duik-bloem ca 30 cm Ø
80095 duik-vis ca 27 cm lang
80096 duik-zeester ca 40 cm Ø

duik diamanten
• 4er set duik diamanten, 60 mm Ø
•  met ingebouwde knipperlichten welke bij aanraken 

automatisch starten
• blijven ca 30 sec knipperen
• batterijen werken minimaal 1 jaar
• batterijen zijn niet te vervangen
62573

sinkers / zoekringen
•  set transparante ringen welke verticaal zinken en op 

de bodem blijven staan
• door transparantie moeilijker te vinden dan de 

diving rings
30322 6er set

sinkers / diving rings
•  set gekleurde ringen welke verticaal zinken en op de 

bodem blijven staan
10756  6er set
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10771 10751

10319

watergames

duiksticks zeehond
•  4 “soft foam” duiksticks, zinken verticaal naar de 

bodem
• zacht, soepel & veilig
69056

boter, kaas & eieren spel
•  groot, verzwaard kunststof bord dat op de bodem 

blijft liggen
•  cirkels en kruizen zitten op drijvende plaatjes en 

kunnen d.m.v. zuignappen op het bord vastgezet 
worden

• afm.: 52 x 52 cm
10773

stand-up hoepels
• hoepel met vlakke onderzijde met ingewerkt gewicht
•  staan (ook in het ondiepe) recht overeind zonder 

dat losse gewichten nodig zijn
• blijven (op 2 voetjes) ook in de goede richting 

staan en “verdraaien” dus niet
10771 4er set
22855 los, per stuk

fl ipper spel porpoise
• het onder water-slalom-duikspel
•  grote kunststof hoepels, gewichten en 

 bevestigingskoorden
•  blijven op elke gewenste hoogte rechtop 

in het water staan
10751 4er set

zwemhoepels delphin
• drijvende hoepel, ca 75 cm Ø
•  luchtgevuld en waterdicht gelaste polyethyleen hoepel
10319 per stuk
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10761 10761

10220
8241580972-80976

watergames

l

diving fun
•  de ene hoepel drijft verticaal vlak onder de water-

spiegel en de andere staat rechtop op de bodem
•  d.m.v. stangen en hoepelklemmen op te bouwen tot 

een tunnel die afhankelijk van de gekozen hoepels 
op de gewenste diepte blijft  drijven

10761  basis set, 3 lichte & 3 zware hoepels, 
3 stangen en 9 hoepelklemmen

10762  diving fun hoepel, licht (drijft net onder de 
waterspiegel)

10763  diving fun hoepel, zwaar 
(staat op de bodem)

10764 diving fun verbindingsstang
10765 diving fun hoepelklem

speelballen vidipro
• dikwandig gegoten pvc bal
•  gegarandeerd tot 300 kg volcontinue belasting
•  met TÜV/GS keur
80972 45 cm Ø, geel
80973 55 cm Ø, rood
80974 65 cm Ø, blauw
80975 75 cm Ø, geel
80976 85 cm Ø, rood

decorballen
• lichte meerkleurige ballen
• veilig bij het werpen
10220 130 mm Ø
82415 210 mm Ø
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22375

80977

10998

80565

30485
80531

22375

watergames

freeball gymnic
•  kunststof ballen, luchtgevuld
•  nemen geen water op; worden dus niet zwaarder
•  leverbaar in assortie kleuren
98016 70 mm Ø, per stuk
98017 125 mm Ø, per stuk

foamballen super
•  vervaardigd van EVAZOTE® foam
•  nemen geen vocht op
•  blijven drijven
•  zijn veilig in het zwembad
30681 120 mm Ø

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

aqua-fi tness & spelbal
•  de ideale bal voor recreatie, fi tness oefeningen in 

het water, maar ook voor M.B.v.O.
•  bal met nylon karkas versterking 
•  goede grip door geruwde huid
22375.1 13 cm Ø, groen
22375.2 17 cm Ø, blauw

pomp / compressor
10998 dubbel werkende 4 L pomp voor grote ballen
80531 compressor voor ballen
80565 compressor voor infl atables
30485 handpomp met naaldnippel
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doorzwemmatten futura

Een nieuwe generatie doorzwemmatten, die zeer veel duurzamer zijn 
en gemakkelijker te hanteren en te verplaatsen in het zwembad zijn. 

doorzwemmatten futura
•  vervaardigd van “origineel taurinyl” doek; geweven fi ber net 

 binnenkant, voorzien van thermoplast coating
•  extra zware 410 g kwaliteit
•  bovenzijde met een 10 cm Ø stugge foam cilinder, die snel 

 verplaatsen in het zwembad mogelijk maakt
•  onderzijde met een verzwaarde kunststof buis
•  voor verticaal gebruik
•  geheel compleet met alle toebehoren

type koraalrif
•  200 x 200 cm, met 1 doorzwem gat (75 cm Ø) bovenzijde gat zit 

75 cm onder bovenkant
• prijs inclusief standaard koraal bedrukking
•  prijs per mat (200 x 200 cm)
82469 mat compleet
82469.1 meerprijs voor pvc pijp drijver i.p.v. foam cilinder
•  deze doorzwemmatten kunnen ook –vanaf 1 stuks- van een eigen 

afbeelding voorzien worden; prijs op aanvraag
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doorzwemmatten futura

type offi cial
•  200 x 200 cm, met 1 doorzwem gat (75 cm Ø) bovenzijde gat zit 75 cm onder 

bovenkant
•   prijs per mat (200 x 200 cm)
 82373 mat compleet
 82373.1 meerprijs voor pvc pijp drijver i.p.v. foam cilinder 

type standaard
•  240 x 180 cm, met 2 doorzwem gaten (75 cm Ø) bovenzijde eerste gat 75 cm en 

tweede gat 40 cm onder bovenkant
•  prijs per mat (240 x 180 cm)
 82374 mat compleet
 82374.1 meerprijs voor pvc pijp drijver i.p.v. foam cilinder 

type special
•  leverbaar in elke gewenste maat met één of meer gaten diameter en plaats van 

de gaten kan volgens uw wensen
•  prijs per m2

 82375 voor matten - 5,0 m2

 82375.1 meerprijs voor pvc pijp drijver i.p.v. foam cilinder 
 82376 voor matten +5,1 m2

 82376.1 meerprijs voor pvc pijp drijver i.p.v. foam cilinder 

meerprijs voor “zonnetje” op doorzwemmat 
•  meerprijs per “zonnetje” op bovenstaande matten
82401

meerprijs voor “beertje” op doorzwemmat
•  meerprijs per “beertje” op bovenstaande matten
82401.1
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doorzwemmatten futura

wakmatras
•  het ideale hulpmiddel voor overlevingszwemmen
•  afm.: 300 x 180 cm
•  oprolbaar en makkelijk op te bergen
•  met 2 wakken van 60 x 50 cm
•  drijft als “dun, brokkelend ijs”
•  kinderen leren om –wanneer ze door het ijs gezakt zijn- de opening te vinden en 

bovenop het wakmatras te klimmen
•  doordat de mat door het gewicht van de gebruiker iets wegzinkt is dit net zo 

moeilijk als op dun brokkelend ijs
•  prijs per mat
80642

pakhaak
•  aluminium stang met haak om de 

matten snel  te verplaatsen of naar 
de kant te trekken

•  245 cm lang
80123

toebehoren
•  een speciale, geheel ondoorzichtige 

chloorbril
•  daardoor moet “op de tast” de weg 

gevonden worden. 
•  functioneel en effectief en ..... 

 gebruikers vinden het heel erg leuk!
10803.OND chloorbril “ondoorzichtig”
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