
Beco® PowerStick
Gemaakt van PE-schuim met flexibele handgrepen, 75 cm lang. Deze efficiënte 
trainingstool versterkt de spieren van het hele lichaam, en is zeer geschikt voor coördi-
natie- en evenwichtstraining. Perfect voor zwemlessen met kinderen en volwassenen, 
of bij revalidatie en aqua-fitnesstraining. Inclusief uitoefeningsinstructies en DVD.
W7991 p Stuk 25,95

vanaf 10 Stuk 24,95

vanaf 24,95

BECO BEtomic
De BEtomic biedt een gemiddelde waterweerstand voor de versterking van de 
spieren én voor het trainen van zowel kracht-uithoudingsvermogen, beweeglijkheid 
en coördinatie. Vanwege de smalle uitsparingen kunnen ook mensen met kleine 
handen het artikel comfortabel gebruiken. De snelle gripwissel van hand naar voet, 
zonder extra vastzetmogelijkheden, zorgt ervoor dat dit trainingsartikel een veelvoud 
aan afwisselende en fantasievolle trainingsoefeningen voor het hele lichaam kan 
bieden– met maar één artikel.
W2851-01 p Blauw Stuk 15,95
W2851-08 p Turquoise Stuk 15,95
W2851-12 p Pink Stuk 15,95
W2851-16 p Paars Stuk 15,95

vanaf 10 Stuk 14,95

vanaf 14,95

Beco® DynaFloat
De Beco® DynaFloat uit neopreen is voorzien van 2 ballen. De twee ballen worden 
in dit product gebruikt als vlotters. Ze bevinden zich aan de uiteinden en kunnen ter 
regeling van de intensiteit, meer of minder opgeblazen worden.
W2860 p Stuk 29,95

vanaf 10 Stuk 27,95

vanaf 27,95
Beco® BEflex Handpaddles
Het flexibele materiaal geeft de zwemmer een optimale krachtoverbrenging. De handige 
vorm biedt ook mensen met kleine handen de mogelijkheid om het artikel comfortabel 
in het water te gebruiken. Met behulp van de passieve opwaartse druk kan de BEflex 
zeer goed gecombineerd worden met andere trainingsartikelen. 
W2850-01 p Blauw Paar 17,95
W2850-08 p Turquoise Paar 17,95
W2850-12 p Pink Paar 17,95
W2850-16 p Paars Paar 17,95

vanaf 10 Paar 15,95

vanaf 15,95

Loopies
De speciale vorm en het aantrekkelijke kleur is zeer boeiend voor kinderen. Garandeert 
ook veel waterplezier en door de bijzondere vorm is het gemakkelijk te vangen. De 
zachte textuur en het aangename oppervlak vermindert de angst om de Loopie te 
vangen. Perfect voor kinderen en jongeren. Diverse kleuren. 100% polyester.
W2859 p Stuk 11,95

vanaf 5 Stuk 10,95

vanaf 10,95

Beco® BEnamic
Het aquafitnessapparaat verbetert effectief de spieren en in het bijzonder het boven-
lichaam. Door de verschillende posities van de grepen kan je de BEnamic gebruiken voor 
verschillende oefeningen waarbij veerschillende spiergroepen worden aangesproken. 
Gemiddelde weerstand. Lengte: 45 cm, gewicht: 300 g.
W2861-01 p Blauw Stuk 25,95
W2861-08 p Turquoise Stuk 25,95
W2861-12 p Pink Stuk 25,95
W2861-16 p Paars Stuk 25,95

vanaf 10 Stuk 23,95

vanaf 23,95

Waarschuwing: Gebruik alleen onder direct toezicht van volwassenen.

 B Opblaasbare ballen voor controle 

van drijfvermogen

 B Materiaal: Neopreen

 B Lengte: 90 cm

 B Diameter bal: 17 cm

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