
Togu® Brasil® Aqua
Deze veelzijdige trainer is afgesteld op de eisen van 
aquatraining. De extra armbanden zorgen voor een 
goede grip in de hand. Met het kleine maar effectieve 
gewicht traint u zeer gewrichtsbeschermend. Gewicht 
2 x 270 gram, vulling: zand, materiaal: waterdicht ruton. 
W2919 p Paar 23,95

vanaf 10 Paar 21,95

vanaf 21,95 Sveltus® Aqua Band Gewichtsmanchettes
Materiaal behuizing: 70% nylon en 30% polyurethaan-
mesh. Gewichten: siliconemengsel. De gewichtsbanden 
dienen zowel al hand- en voetgewrichtsbanden. De 
gewichten kunnen uitgenomen worden en de behuizing 
kan apart gewassen worden. 
W2923 p 2 x 0,5 kg Paar 16,95

vanaf 5 Paar 14,95
W2924 p 2 x 1 kg Paar 21,95

vanaf 5 Paar 19,95

vanaf 14,95

Beco® Aqua nordicJET
De Aqua nordicJET maakt een veilige beweging door het 
water mogelijk en werkt stabiliserend. Inzetgebieden: aqua 
Nordic Walking, aquafitness, revalidatie, seniorensport. 
W2852 p Paar 25,95

vanaf 10 Paar 23,95

vanaf 23,95

tanga sports® Aquahalter
Ligt zeer goed in de hand. Verhoogt de waterweerstand. 
Ideaal voor uithoudingsoefeningen in water. Uit huidvri-
endelijke schuimstof. Lengte: 30 cm, ø 15 cm.
W7995 p Stuk 12,95

vanaf 10 Stuk 11,95

vanaf 11,95 Beco® Aqua Halter
Onontbeerlijk in watergymnastiek en aquafitness. Maat 
S zonder handgreep, maten M en L met handgreep.
W2920 p S Paar 13,95

vanaf 10 Paar 12,95
W2934 p M Paar 16,95

vanaf 10 Paar 15,95
W2921 p L Paar 20,95

vanaf 10 Paar 19,95

BECO® Aqua halter BEbell
De nieuwe generatie van de aqua halter. Dankzij het 
gebruikte EPP-materiaal hebben de dumbbells een zeer 
lage dichtheid en nemen ze weinig water op. Dit betekent 
dat de aqua dumbbells een hoog drijfvermogen in het 
water bieden. De dumbbells zijn uit één stuk gemaakt, 
waardoor ze bijzonder robuust en duurzaam zijn.
W2939 p S Paar 24,95
W2940 p M Paar 26,95

vanaf 24,95vanaf 12,95
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517Aqua halters




