
tanga sports® Duikkikker
Het grappige duikobject voor kinderen en volwassenen 
in plaats van duikringen, goed zichtbaar, motiverend. 
Om spelenderwijs te leren duiken. Lengte ca. 30 cm.
W2714 p Stuk 10,95

10,95

tanga sports® Duikbloemen
Bont gekleurd, goed zichtbaar duikobject voor alle 
leeftijdsgroepen. Robuuste kunststof met balastkern, 
ca. 30 cm Ø.
W2712 p Stuk 10,95

10,95

tanga sports® Egel-duikring
Volledig uit kunststof, ideaal ook voor vingermassage, 
kleur geel. Diameter ca. 16 cm.
W7539 p Stuk 4,95

4,95 tanga sports® Lamellenring
Elastisch en gripvast, uit kunststof, kan ook als duikring 
worden gebruikt. Kleur: rood, diameter: 18 cm.
W7538 p Stuk 4,50

vanaf 10 Stuk 3,95

vanaf 3,95

Beco-Sealife® Duikring Ray
De duikringen bezitten door de visvorm een hoog uit-
nodigend karakter voor kinderen. Diameter, ca. 15 cm, 
gewicht: 107 g.
W2622 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95

vanaf 3,95

Duikschotel SOFT FLYER
Uit rubber, verschillende kleuren.
W7543 p 13 cm Stuk 2,95
W7540 p 18 cm Stuk 2,95

2,95

Duikring Schildi
De duikring in zeeschildpaddesign laat kinderen spel-
enderwijs kennis maken met het duiken. Diameter: 15 
cm, gewicht: 190 g. Levering in verschillende kleuren.
W2917 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95

vanaf 3,95
Duikring
Volledig uit kunststof, 16 cm Ø, verschillende kleuren.
W7542 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95

vanaf 3,95

tanga sports® Egg Flips 10 per Set
De Egg Flips motiveren je om de juiste ademhalings-
techniek te trainen. Door hun lage gewicht drijven de 
Egg Flipps op het wateroppervlak. Bij het uitademen 
of blazen op de juiste hoogte draaien ze om. De 
Egg Flips zijn altijd in twee verschillende kleuren 
uitgevoerd, waardoor het succes van ademen direct 
zichtbaar is. Bij het omdraaien van de eieren (bij 
correcte ademhaling) verandert de kleur, waardoor 
het succes van de ademhaling direct kan worden 
gecontroleerd. Dit trainingshulpmiddel wordt ook 
gebruikt bij de Halliwick-therapie.
W2745 p Set 14,95

14,95

Duikmonster-set
Het geliefde duikspel met 4 monsters in staafvorm 
biedt een veelvuldigheid aan mogelijkheden.
W2916 p staafvorm Set 12,95
W2915 p ringvorm Set 12,95

vanaf 10 Set 11,95

Sealife 6-delige duikset uit neopreen
2 duikstokken, 2 duikringen en 2 duikballen met 
staart. Gemaakt van neopreen-materiaal dat zeer 
prettig aanvoelt.
W2732 p Set 12,95

vanaf 10 Set 11,95

vanaf 11,95

Beco-Sealife® Duikdieren
Zesdelige set met verschillende kleuren, vormen en 
nummers. Inclusief netzak met ritssluiting.
W2624 p Set 20,95

vanaf 10 Set 18,95

vanaf 18,95

Beco-Sealife® Duikring Pinky
De duikringen bezitten door de visvorm een hoog uit-
nodigend karakter voor kinderen. Diameter, ca. 15 cm, 
gewicht: 107 kg.
W2623 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95

vanaf 11,95

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
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Duikringen




