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aqua-fi tness

opbergwagen voor aqua-belts & 
-dumbbells
•  afm. 140 x 70 x 97 cm (lxbxh)
•  van kunststof profi elen, 55 x 50 mm
•  met verrolinrichting
•  met binnenkant van taurinyl doek
•  levering gedemonteerd
•  is zonder enig gereedschap snel te 

 assembleren
80859

aqua-jogging gordel pool-jogger
•  afm. 850 x 240 x 30 mm
•  vervaardigd van elastisch CF35 PE foam
•  zacht, soepel, veerkrachtig en huidvriendelijk
•  binnenzijde heat embossed; optimaal huidvriendelijk
•  buitenzijde fi ne embossed; optimaal bestand tegen 

 beschadigingen
•  met traploos verstelbare band met steekgesp 
•  band gaat door kunststof doorvoeren en niet door het foam
•  kleur: blauw
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik en privégebruik
50326

aqua-jogging gordel star 
•  afm. 730 x 225 x 34 mm
•  vervaardigd van CL35 foam
•  binnen- & buitenzijde heat embossed; extra sterke huid en 

extra huidvriendelijk
•  met traploos verstelbare band met steekgesp
•  kleur: blauw/wit/blauw
•  aanbevolen voor minder intensief lesgebruik, privégebruik en 

verkoop
80588
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aqua-fi tness

aqua-halter opbergwagen
•  afm. 140 x 40 x 125 cm (lxbxh)
•  geheel van kunststof, dus nooit roest problemen
•  voor 50 paar halters van 155 mm
•  uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
•  levering gemonteerd
62269

aqua-halters 
super
•  vervaardigd van 

CL35 PE foam
•  heat embossed 

tophuid voor extra 
sterkte

•  met speciale, soft-
coated handgrepen

•  kleur: blauw/wit/blauw
•  zijn handzamer mee te nemen dan gewone aqua-

halters
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik, privégebruik 

en verkoop 
•  prijs per paar
82423 super-185 schijf 185 x 104 mm
82422 super-155 schijf 155 x 104 mm
82421 super-100 schijf 100 x 104 mm

aqua-halters super-pro™
•  de nieuwe generatie aqua-

halters
•  ontwikkeld in samenwerking 

met Steph Toogood; één 
 van ’s werelds beste aqua-fi tness specialisten 
•  speciaal opencellig foam met “neutraal” 

drijfvermogen
•  “zweven” op elke gewenste waterdiepte zonder 

opwaartse druk die andere halters wel hebben
•  isokinetische weerstand; hoe groter de bewegings-

snelheid, hoe groter de weerstand
•  blokvormig; rollen niet weg en zijn gemakkelijk te 

stapelen
•  prijs per paar
82425 universeel blok 130 x 130 x 98 mm
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aqua-fi tness

aqua-halters ellypse
•  variabele weerstand 
•  vervaardigd van CL45 PE foam
•  met heat embossed tophuid voor extra sterkte
•  met speciale, soft-coated handgrepen
•  kleur: blauw/wit/blauw
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik
•  prijs per paar
80668 type universeel

aqua-halters futura
•  stervormige halters die niet wegrollen
•  vervaardigd van PLASTAZOTE™ LD33 PE foam
•  met speciale, soft-coated handgrepen
•  kleur: assortie in duo-colour combinatie
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik, privégebruik 

en verkoop 
•  prijs per paar
81040

aqua-halters star
•  vervaardigd van CL35 PE foam
•  heat embossed tophuid voor extra sterkte
•  met speciale, soft-coated handgrepen
•  kleur: blauw/wit/blauw
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik, privégebruik 

en verkoop 
•  prijs per paar
80586 senior schijf 185 x 52 mm
80578 universeel schijf 155 x 52 mm
80584 universeel  schijf triangel driekantig, 

52 mm dik
80587 junior schijf 100 x 52 mm
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aqua-fi tness

cuff’s 
•  enkel-/voetdrijvers voor extra weerstand en 

 drijfvermogen 
•  geslotencellig CL45 PE foam 
•  met klittenband sluiting
•  universele maat
•  per paar
50381

aqua-hands
• vlak gevormd in haltermodel
• vervaardigd van CS75 PE foam
•  weerstand variabel door het draaien van de 

 aqua-hands
• kleur: blauw/wit/blauw
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik; praktisch 

onverwoestbaar
• prijs per paar
80591

aqua-halters oval
• ovaalvormige halters die niet wegrollen
• aan elke kant 3 schijven van 110 x 90 x 28 mm
• vervaardigd van PLASTAZOTE™ LD33 PE foam
• met speciale, soft-coated handgrepen
• kleur: blauw/wit/blauw
•  aanbevolen voor intensief lesgebruik, privégebruik 

en verkoop 
• prijs per paar
22985

aqua-halters blok
•  blokvormige halters die niet wegrollen
• aan elk kant 3 blokken van 80 x 80 x 30 mm
• vervaardigd van CS75 PE foam
• met speciale, soft-coated handgrepen
• kleur: blauw/wit/blauw
• aanbevolen voor intensief lesgebruik, privégebruik 

en verkoop 
• prijs per paar
23034
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aqua-fi tness

the original aqua-step
•  afm. 68 x 36 cm 
•  hoogte 13,5/18,5 cm
•  antislip bovenzijde
•  extreem duurzame uitvoering
•  staat stevig op de zwembadbodem
30798

aqua-gloves / webbs frogs
•  dikwandige zwemhandschoenen van thermoplast 

materiaal
•  open model; vingertoppen steken eruit voor 

 optimale pasvorm
•  speciaal aanbevolen voor intensief gebruik
•  maten: M & L
80551

aqua-fi tness bal
•  de ideale bal voor 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

aqua-step opberg- & transportwagen
•  afm. 150 x 75 x 100 cm (lxbxh)
•  geheel van kunststof, dus nooit roest problemen
•  voor 9 aqua-steps
•  uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
•  levering gedemonteerd
•  op bestelling ook in andere maten leverbaar
82426
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Torino

Torino

aqua-fi tness

aqua-aerobic instructors fl oor
•  koppelbare tegels, 100 x 100 x 2 cm
•  vervaardigd van CL455 foam
•  uw instructeur staat op een antislip mat i.p.v. op gladde, natte tegels
•  veiliger en minder fysieke belasting
•  kleur: rood/groen 
•  aanbevolen aantal: 4 stuks
80330 per stuk
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80650

50235

80606

aqua-fi tness

aqua-twister classic
•  om op te staan in het water 
•  oneindig veel oefeningen mogelijk
•  schijf, 490 mm diam.
•  vervaardigd van CL45 PE foam
•  voorzien van elastische voetbanden
50235

fl exibeam storage trolley
•  verrijdbare kunststof opbergbak voor maximaal 40 

fl exibeams
•  zeer solide kunststof
•  opengewerkt zodat het water er snel uit kan
•  optimale luchtcirculatie; materiaal droogt daardoor 

razendsnel
•  uitgevoerd met verrolinrichting
80650 60 x 106 x 40 cm (bxhxd)
82414  60 x 138 x 40 cm (bxhxd)

fl exibeam poolnoodles
•  lengte 160 cm, diameter 69 mm
•  super fl exibele, sterke foam cilinders
•  universeel voor aqua-fi tness, aqua-aerobics, water-

recreatie en MBvO
•  levering gesorteerd in 6 kleuren
50320 per stuk, los
 per stuk, bij afname per 46-er karton

aqua-twister balance 
board
•  minder drijfvermogen, 

daardoor gemakkelijker 
voor beginners

•  breder model, daardoor 
ook perfect geschikt voor 
aqua-steppen

•  afmeting 
490 x 325 x 42 mm

•  vervaardigd van CL45 PE 
foam

•  voorzien van elastische voetbanden
80606
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aqua-fi tness

legshaper
• voor aqua-jogging in diep water 
•  in combinatie met aqua-jogging gordel 

(voor beginners)
• of zonder aqua-jogging gordel voor gevorderden
•  altijd passend dankzij verstelbare banden met 

 klittenband sluiting
•  speciaal gevormde onderzijde geeft extra stabiliteit
•  ook ideaal voor conditietraining, spiertraining, 

fi guurcorrectie, aqua-power en M.B.v.O. 
•  speciaal aanbevolen voor hydrobike oefeningen 

zonder hydrobike
•  geschikt voor conditie-stepping door gevorderden
•  ook voor spreid/sluit/spreid beenoefeningen, 

 twisten en sliding op de bodem
•  per paar
81099

wetshaper
•  de wetshaper is een totaal nieuw en innovatief 

product
•  speciaal voor aqua-fi tness, aqua-jogging, M.B.v.O., 

zwemtraining en hydrotherapie
•  als alternatief voor de foam aqua-halters
•  maar ook te gebruiken als “gewone” halters
•  wegen 450 gram per stuk
•  speciaal gevormde handgreep maakt het mogelijk 

een stuks of twee stuks in de hand te houden
•  meer weerstand in het water en meer weerstand 

boven en uit het water 
•  ook te gebruiken als twist-/draaischijf
•  en voor spreid/sluit/spreid beenoefeningen
•  massief kunststof met onbegrensde duurzaamheid
•  per paar
81098

barbell multitrainer
•  drijvende, grote aqua-halter
•  breedte 107 cm
•  biedt grote mogelijkheden tot variatie bij aqua-fi tness
•  prijs per stuk
30236 senior 15 cm Ø
30237 junior 10 cm Ø
80857 mini 7 cm Ø
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hydro therapie

fl exibeam drijfmat classic
•  drijvend vlot in regenboog kleuren
•  afm. 150 x 50 x 3 cm
•  met 8 openingen om fl exibeams in te bevestigen
•  ondersteunt de gebruiker en houdt hem/haar in de 

goede positie
•  fl exibeams niet inbegrepen
80263

fl exibeam drijfmat houders
•  maak met deze houders en 6 fl exibeams een drijfmat
•  ideaal voor hydrotherapie, watergewenning en nog 

attractief ook
•  set van 2 stuks (fl exibeams niet inbegrepen)
80651

fl exibeam poolnoodle
• super fl exibele foam cilinder
• lengte 160 cm, diam. 69 mm
• geeft stabiliteit en gevoel van veiligheid
• leverbaar gesorteerd in 6 kleuren
50320 per stuk, los
 per stuk, bij afname per 46-er karton
•  voor fl exibeam opbergwagens zie hoofdstuk 

 “materiaalwagens kunststof”

fl exibeam connectors
•  verschillende functionele drijfhulpen zijn hiermee te 

bouwen
80214 S, 140 mm lang,  zonder dwars-koppeling
80259 M, 220 mm lang, met 1 dwars-koppeling
80260 L,  320 mm lang, met 2 dwars-koppelingen 
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hydro therapie

fl oat cushion deluxe
•  drijvende mat / ligbed met het eind omgevouwen 

tot hoofdkussen
•  vervaardigd van CL28 foam met een zeer hoog drijf-

vermogen
•  afmeting 225 x 60 x 2,5 cm
•  lengte bij gebruik van kussen van 180 cm
•  kleur: blauw of groen
80856

zwemvlotten “gaten vlotten”
•  vervaardigd van absoluut onbreekbaar CL45 PE foam
•  boven- en onderkant heat embossed; extra sterk en 

huidvriendelijk
•  zeer hoog drijfvermogen
•  sterk, stijf, duurzaam en zeer hoge stabiliteit
•  met gaten voor intensief contact met het water en 

betere houvast
•  trapezium vormig; het drijfvermogen en de 

 stabiliteit is daar waar nodig
•  kleur: blauw of geel
30729 gatenvlot 1000 x 735/500 x 14 mm

aqua therapie mat “original medicamat”
• de ideale mat voor hydrotherapie
• vervaardigd van elastisch CF35 PE foam
• extreem hoog drijfvermogen
•  soepel materiaal, waardoor de gebruiker stabiel in 

het midden ligt
•  licht en hanteerbaar
•  speciale huidvriendelijke tophuid
40157 SAVALO 195 x   60 x 1,5 cm, blauw
40158 SAVALO   195 x   60 x 1,5 cm, groen
40159 SAMARO  195 x   60 x 2,8 cm, blauw
40160 SAMARO  195 x   60 x 2,8 cm, groen
40161 BAVALO 195 x 100 x 1,5 cm, blauw
40162 BAVALO  195 x 100 x 1,5 cm, groen
40163 BAMORA  195 x 100 x 2,8 cm, blauw
40164 BAMORA  195 x 100 x 2,8 cm, groen
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hydro therapie

zwemkraag super foam
•  vervaardigd van CL45 PE foam
•  nooit lek, nooit opblazen, altijd voldoende 

 drijf vermogen
•  met traploos verstelbare band
•  extra lang model voor verhoogde stabiliteit
•  in felle duo-kleur
30367.2 junior, 40 mm dik
30367.1 senior, 55 mm dik

barbell multitrainer 
•  drijvende, grote aqua-halter 
•  breedte 107 cm  
•  de alles-in-één-trainer:
 met de armen vastpakken als drijver bij zwemmen
 met de armen erover hangen voor beentraining
 als weerstandsdrijver voor wedstrijdzwemmers
•  voor extra stabiliteit zijwaarts
30236 senior 15 cm Ø
30237 junior 10 cm Ø
80857 mini   7 cm Ø

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

goede stabiliteit
10475.1 senior
10475.2 junior

pouched eggs / fl ip eggs
•  voor de HALLIWICK-therapie
•  drijft voor de mond en kantelt steeds bij het 

 uit ademen
•  zwemmer en instructeur kunnen steeds zien of 

ademen goed gaat
•  goed zichtbaar door 2-kleurige uitvoering
•  set van 10 stuks
10924
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Aqua-Sage© 

80237 80601

80238

Aqua-Sage© 

Aqua-Knuffel© Aqua-Knuffel©

hydro therapie

aqua-sage© / dobberen© 
•  de allernieuwste aqua-activiteit
•  dobberen als ontspanning tussen oefeningen
•  dobberen als relaxation
•  anti-stress, het lichaam tot rust laten 

 komen, aqua-massage
•  ook voor “plussers” een ideale activiteit
•  per deelnemer heeft u minimaal 1 hoofd- en 

2 beendrijvers nodig
80237 hoofddrijver
80238 beendrijver, per stuk
80601 bodydrijver
•  advies: 1 hoofd-, 2 been- & 1 bodydrijver 

als set gebruiken

aqua-knuffel© 
•  hydrotherapie, oefenen, trainen, dobberen, 

relaxation; alles in één
•  opblaasbare steun elementen met meer dan 

voldoende drijfvermogen (van kind tot zware 
volwassene)

•  door meer of minder op te blazen kunt u het 
drijfvermogen individueel optimaliseren

•  steun elementen kunnen daar geplaatst 
worden, waar drijfkracht nodig is

•  doorzichtig, extra sterk en soepel folie met 
gekleurde foam delen 

•  bewegende foam delen maken dit product 
“speels en attractief”

•  set bestaat uit een bodydrijver, een hoofd-
drijver en een beendrijver

80858 set
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