
Aqquatix® Aqua Trampolin
Onderwater trampoline, Ø 91, hoogte 21 cm, 5 kg. Gemaakt van 316 L roestvrij staal 
met 5 zuignappen voor stabiel houden. Ideale waterdiepte: 120 - 140 cm. Stapelbaar 
voor ruimtebesparende opslag.
W7709 l Stuk 449,-
W 5 kg vanaf 5 Stuk 429,-

vanaf 429,-

WORLD JUMPING® Aqua Trampoline
Hoge stabiliteit dankzij 8 zuignappen, to-
tale Ø ca. 112 cm, Ø van het springdoek 
ca. 98 cm. 34 cm hoog, ca. 8 kg. 
W8022 l Stuk 719,-
W 10 kg  

719,-

Beco® SharkJumper beugel
De steunbeugel is makkelijk te monteren en biedt ex-
cellente trainingsmogelijkheden voor fitness-enthou-
siastelingen. Daarnaast voorziet de beugel veiligheid 
bij het opstappen en voor personen met lichamelijke 
beperkingen.
W7978 p Stuk 229,-

vanaf 3 Stuk 209,-

vanaf 209,-

Beco® SharkJumper
Springen maakt fit en gelukkig. Dé nieuwe manier van 
aqua-fitnesstraining. Aqua-Jumping maakt aanspraak 
op de totale spieren, activeert de bloedsomloop en het 
lymfesysteem en traint evenwicht en coördinatie. De 
opwaartse druk van het water ontlast de gewrichten. 
Spanningen worden opgelost. Stress wordt afgebouwd 
en gelukshormonen komen vrij. 
W7977 l Stuk 699,-
W 9 kg vanaf 3 Stuk 679,-

vanaf 679,-

Eurotramp® Onderwatertrampoline
Eurotramp revolutioneert de aquafitness-sector! De 
volledig nieuwe, kwalitatief zeer hoogwaardige onderwa-
tertrampoline kan in combinatie met trainingshulpen (zoals 
Thera-banden, gewichten, sticks, halters, funnoodles) 
zeer veelzijdig ingezet worden en verzekert een effectieve 
fitnesstraining en 100% plezier.
W7710 l Stuk 779,-
W 16 kg vanaf 5 Stuk 729,-

vanaf 729,-

BECO® SHARKJUMPER

AQQUATIX® AQUA TRAMPOLIN B Levering inclusief handgreep

 B Ook geschikt voor thermaal water

 B Voor aquafitness en revalidatie

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
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