
41,95

Drijvende fitnessmat voor training op het water. Of het 
nu explosieve cardio is om spieren op te bouwen of 
zachte gymnastiek om de romp, ruggengraat en balans te 
versterken - op de zwevende mat zijn effectieve training 
en veel plezier gegarandeerd. LxBxH: 250 x 90 x 15 cm, 
12 kg. Voor de veiligheid moeten de matten minstens 1,5 
m van de rand van het zwembad verwijderd zijn. In een 
parcours met meerdere matten moet de afstand tussen 
de matten ongeveer 1 m zijn.

W2628 p Stuk 729,-
vanaf 10 Stuk 699,-

Set Aquafitmat: 12 matten + 2 pompen
Floating Fitness - de nieuwe trendsport in het water. 
Te gebruiken bij Aquafitness, Aqua Yoga, Aqua Pilates 
en veel meer, de opblaasbare mat maakt een effectieve 
total-bodytraining op instabiele ondergrond mogelijk.
W7983 l Set 4.799,-
W 145 kg

Aquafitmat
- Opblaasbare mat, 220 x 81 x 12 cm 
- met anti-slipoppervlak en een reliëf 
met meerdere zones als hulppositie voor een 
optimale stabiliteit.  
- Mat met 2 transportgrippen en 4 haken voor de 
bevestiging aan zwemlijnen.  
- Gemaakt uit meervoudig versterkt PVC 
- Gewicht 10 kg 
- Belastbaar tot 120 kg.
W7982 l Stuk 469,-
W 12 kg vanaf 5 Stuk 449,-

vanaf 699,-

- Tool Strapper voor het bevestigen van extra trai-
ningsapparatuur 
- 5 handgrepen voor het bevestigen van riemen en 
gemakkelijk transporteren 
- 6 ogen voor bevestiging van de BEBoards aan de 
rand van het zwembad en aan elkaar 
- Klep met veiligheidsslot, druk tot 15 psi (= 1 bar)

BECO® BEBOARD

BECO® BEBOARD

Floating Fitness - de nieuwe trendsport in het water. 
Te gebruiken bij Aquafitness, Aqua Yoga, Aqua Pilates 
en veel meer, de opblaasbare mat maakt een effectieve 
total-bodytraining op instabiele ondergrond mogelijk.

 B Top-trend aquafitness

 B Geschikt voor elk zwembad

 B Intensieve training en veel FUN

 B NIEUW: Incl. bevestigingsset

vanaf 449,-

Pomp voor aquafitmat
In enkele minuten is de aquamat gebruiksklaar.
W7994 p Stuk 41,95

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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Aquafitmat & Beboard




