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Aquajogging BELTS

                                                                                         Aqua jogging gordel BEbelt BECO
                                                                                
                                                                                         Voorzien van een verstelbare brede veiligheidsriem.

                                                                                         Zijkanten zijn inklapbaar wat een perfecte pasvorm geeft
                                                                                         en gemakkelijk op te bergen is in de sportzak.
 
                                                                                         Gecoat PE foam

                                                                                        Verkrijgbaar in 2 maten
                                                                                        BE96068 tot 80kg
                                                                                        BE96069 tot 120kg

Aqua jogging gordel Star Epsan

Voorzien van een brede verstelbare steekgesp
Standaard ontwerp voor niet intensief gebruik
Vervaardigd van CL35 foam

E80588

Aqua jogging gordel Pool-Jog Epsan

Voorzien van een brede verstelbare steekgesp
Doorvoer in schuimstructuur via kunststof geleiders
Standaard ontwerp voor niet intensief gebruik
Vervaardigd van CF35 foam.

E50326

Aqua jogging gordel Maxi BECO

Voorzien van een brede verstelbare steekgesp.

Extra hoge rugsteun.
Doorvoer in schuimstructuur via kunststof geleiders.
Standaard ontwerp voor niet intensief gebruik.
Vervaardigd van CF35 foam.

BE96024
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Aquajogging HALTERS

Het optimale trainingstoebehoren  voor 
Aqua fitness oefeningen.

BE9631

Handig universeel bruikbaar fitness toebehoor 
gemaakt van soepel gevormd siliconen.

BE96044

Van E.V.A. vervaardigd- materiaal dat met de nodige 
fantasy kan gebruikt worden voor oefeningen voor 
het volledige lichaam.

BE96043

Van E.V.A. vervaardigd- materiaal dat idiaal is 
voor training van  het 
bovenlichaam.

BE96058
kleuren : roos, turquoise, paars, blauw

kleuren : roos, turquoise, paars, blauw

kleuren : roos, turquoise, paars, blauw

kleuren : rood, geel, groen, blauw
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Basis aquafitness artikel  dat eveneens gebruikt word voor zwemles-
sen.
Gemaakt van PE foam en voorzien van handriem voor optimale uit-
voering van de oefeningen.

Aqua halters basic 

Vervaardigd van embossed CL35 foam. 
Idiaal voor particulier gebruik.

Aqua halters SUPER basic 

Vervaardigd van embossed CL35 foam. 
Voorzien van dubbele drijvers.
Idiaal voor particulier gebruik.

maten  S   - BE96042
             M  - BE9627
             L   - BE9626

maten  S   - E80587
             M  - E80578
             L   - E80586

maten  S   - E82423
             M  - E82422
             L   - E82431
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Aqua Kick Boxing Gloves 

Ergonomisch gevormde handschoenen Gevormde EVA 
foam

BE96021

Beenzwemmers

Drijvende ondersteuning voor aquafitness in diep water. 
Gecombineerd met arm equipment is het een aanrader voor 
training van het volledige lichaam.

Verkrijgbaar in M en XL
PE foam voorzien van velcro strips om optimale bevestiging

BE9618     - Medium
BE9621     - Xlarge

De mogelijkheid van het dragen van Belegx op twee verschil-
lende manieren is innovatief en uniek. 
Dit betekent dat u slechts één artikel voor verschillende maten 
nodig heeft (zie foto's).

BE96049
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Aquahanschoenen

Vol neopreen handschoenen of soft neopreen handschoenen beide 
soorten verkrijgbaar met open en gesloten vingertoppen.

Allen verkrijgbaar in de maten
S (lichtblauw)        M (rood)      L (donkerblauw)

Vol neopreen open vingers                                    BE9667
Vol neopreen gesloten vingers                                  BE9636
Neopreen met bovenzijde textiel, open vingers        BE9634
Neopreen met bovenzijde textiel, gesloten vingers   BE9635

BecoBand  - op rol of per stuk 

Rekband in verschillende sterktes 
geel  :  0,35mm
rood :  0,50mm

BE9672  : stukken van 1,5m
BE9673  : rollen van 25m (blauw 20m)

Aquaball 17cm diameter 

BE96036

Aquaticband

6 lussen rekker voor droog en watertraining

 BE96029

Aquaball Soft met noppen 

BE96681 : dia. +/- 10cm 
BE96682 : dia. +/- 18cm
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Barbell multi-trainer

Drijvende grote aqua-halter van 107cm. 
Biedt grote variatie in fitness oefeningen.

Diameter van de drijvers 

E30236  senior : 15cm
E30232  junior  : 10cm
E80857  mini    : 7cm

Loop en ligmatten voor Fitness instructeurs

Verkrijgbaar op verschillende maten en of kleuren 

Vraag info voor prijzen en mogelijkheden.

Voor al uw opbergproblemen van Fitness materialen vraag onze opbergcatalogus.



Varitech bvba - Vekestraat 29 Unit B7
www.varitech.be - info@varitech.be - +32 15290822

Sharkbike en Sharkpole prijzen en offerte op aanvraag 
met en zonder financiering en of onderhoudvoorwaarden.


