
Essenuoto® Aqua Ergometer
Het multi-platform voor fitnesstraining en voor de revalidatie van de bovenste extre-
miteiten na operaties of blessures. Met dit apparaat kunnen de bovenlichaamspieren 
doelgericht worden getraind. Al naar gelang de instelling van de weerstandrotor traint 
u de schouder-, borst- en/of armspieren. Door de voorwaartse en achterwaartse 
bewegingen zijn veelzijdige trainingsvarianten mogelijk. Vanwege de professionele 
hydrodynamische weerstandsrotor heeft u een unieke en natuurlijke belasting. Frame 
van roestvrij edelstaal. Afm. (LxBxH): 190 x 65 x 150 cm
W2930 l Stuk 5.799,-
W 44 kg

5.799,-

Aquastep
De ideale step voor watergymnastiek. De aquastep is 
licht, maar biedt een zeer hoge belastbaarheid. Aan de 
onderkant zijn 8 zuignappen aangebracht, die voor een 
goede steun op de zwembadbodem zorgen. Met hulp 
van 4 gripuitsparingen kan de step zeer makkelijk uit 
het water genomen worden. Afmetingen (LxBxH): 67 x 
35 x 17 cm. Gewicht: 6 kg.
W2922 p Stuk 71,95

vanaf 5 Stuk 67,95

vanaf 67,95

tanga sports® Aqua-Step
Zeer stabiele en hoogwaardige trainingsstep voor onder-
water-aerobics, in hoogte verstelbaar. Door de vallende 
zwaartekracht wordt hoofdzakelijk met de weerstand van 
het water getraint. Het gewicht is in de step geïntegreerd. 
Afmetingen: 68 x 36 x 14/19 cm.
W2715 p Stuk 84,95

vanaf 5 Stuk 76,95

vanaf 76,95

Beco® Badschoenen
De ideale schoen voor aquajoggen en aqua aerobics - met 
slipvrije rubberzolen en verhoogde zijden voor optimale 
grip. Laag gewicht voor comfortabel draagcomfort. 
Materiaal: Zool: TPR, Binnenzool: EVA met textielhoesje, 
Bandage: Mesh met neopreen

vanaf 8,95

Grootte Art.nr. p Prijs
36 W7943-… 10,95
37 W7944-… 10,95
38 W7947-… 10,95
39 W7948-… 10,95
40 W7949-… 10,95
41 W7952-… 10,95
42 W7953-… 10,95
43 W7954-… 10,95
44 W7955-… 10,95
45 W7956-… 10,95
46 W7957-… 10,95
47 W7958-… 10,95

vanaf 10 Paar 8,95

 B 8 zuignappen voor stabiliteit

 B Hoog draagvermogen 

 B Handvaten voor gemakkelijk dragen

 B In hoogte verstelbaar

Aqquatix® Aqua loopband
Loopband voor aquafitness, revalidatie en nog veel meer. Ook geschikt voor gebruik 
in thermaal water en zout water. Eenvoudige bediening binnen en buiten het water.
W8021 l Stuk 1.699,-
W 20 kg

1.699,-

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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