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44 Geeft onzekere zwemmers,

mensen met beperkingen en
zieken een veilig gevoel
44 Ondersteunt het hoofd en
houdt de mond en neus in
rugligging boven water
1 Zwemkraag “Secumar 9 S”

Van hoogwaardige huidvriendelijke synthetische stof. Bij het rugzwemmen houdt
deze kraag het hoofd goed boven water en
houdt zodoende neus en mond boven water. Een extra zekerheid voor mensen met
een beperking. Leverbaar in 3 maten.
S, halsbreedte 28-32 cm
99 113 7402
Stuk 119,01 144,—
M, halsbreedte 33-38 cm
99 113 7415
Stuk 119,01 144,—
L, halsbreedte 39-43 cm
99 113 7428
Stuk 119,01 144,—

3 Therapie Zwemkraag

Mooie belevenissen in het water zorgen bij
klein en groot voor een aangenaam gevoel.
Voor iedereen die in het water ondersteuning nodig heeft, zowel voor mindervaliden
of om zich in het water veilig en beschermd
te voelen, allen kunnen nu de speciaal ontwikkelde zwemkraag gebruiken. Goede positionering en stabiliteit. Vrijheid en het
gevoel van gewichtsloosheid in het water.
Past uitstekend. Klittenbandsluiting vooraan. Gordelsysteem ter bevestiging. Vulling uit EPS parels. Aangenaam voor de
huid door textiele overtrek. Boven materiaal 100% polyester. Volgens EN 12182.
XS, 50x30 cm, Hals 24 cm
99 247 4700
Stuk 222,31 269,—

44 Ideale aanpassing aan het

lichaam door klittenbandsluitingen aan de schouder
en zij
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2 Beco Zwemvest “Sindbad”

De zwemvest die meegroeit. Hoog draagcomfort met maximale bewegingsvrijheid. 2
klittenbanden aan de schouders en zijkanten voor optimale pasvorm. Vastgenaaide
drijfelementen van PE-schuimstof zorgen
voor optimale drijfkracht. De vest is vervaardigd volgens DIN EN 13138-1.

44 Ook voor jeugd en
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Leverbaar in 3 maten:
• Kinderen: van 2-6 jaar tot 30 kg gewicht,
• J eugd: van 6-12 jaar en 30-60 kg gewicht,
• Volwassenen: meer dan 60 kg gewicht.
Geel. Overtrek van 100 % polyester.
99 207 8700 Kinderen Stuk 33,84 40,95
vanaf 10per Stuk 30,54 36,95

volwassenen

S, 55x33 cm, Hals 26 cm
99 247 4713
Stuk 230,58 279,—
M, 60x37 cm, Hals 32 cm
99 247 4726
Stuk 238,84 289,—
L, 65x42 cm, Hals 40 cm
99 247 4739
Stuk 247,11 299,—

99 207 8713 Jeugd
Stuk 37,98 45,95
vanaf 10per Stuk 34,67 41,95
99 207 8726 Volwassenen Stuk 42,11 50,95
vanaf 10per Stuk 38,80 46,95

4 Halskraag “Schwimmi”
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Tweekamer veiligheidszwemkraag met 2
veiligheidsventielen. Door de twee gescheiden luchtkamers is de veiligheid van
de zwemmer gegarandeerd. Houdt het
hoofd loodrecht boven het water. Het natuurlijk drijfvermogen van het lichaam
wordt optimaal benut. Ook geschikt voor
volwassenen.
99 113 7301 
Stuk 21,90 26,50
vanaf 10per Stuk 19,42 23,50

44 Ondersteunt het ge-

5 Sport-Thieme
HYDRO-TONE Aqua
Therapie-Zwemzadel

Speciaal voor kinderen en volwassenen
met een lichamelijke beperking en voor
iedereen die in het water extra steun
nodig heeft. Door het zachte materiaal
nestelt het kussen zich perfect tegen het
lichaam. Gelijktijdig blijft de gebruiker beweeglijk, ervaart hij het gevoel van vrij-
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voel van vrijheid en
gewichtloosheid in
het water
44 De bijzondere zadelvorm werkt als een
stabilisator in het
water
heid en gewichtloosheid in het water. De
bijzondere vorm van het kussen werkt als
een stabilisator in het water. Daarnaast is
het ook bruikbaar als steun voor armen,
benen of hoofd. Speciaal schuimrubber
met vinylcoating. 50x50x4 cm. Blauw.
99 257 1108 
Stuk 43,76 52,95
vanaf 5per Stuk 37,98 45,95

6 Bodyfit Zwemkraag “Bodyfit” 7 Sport-Thieme Halszwemkraag

Een drijfhulp, die het mogelijk maakt alle
spieren volledig te ontspannen in het water. Voor de meest effectieve gymnastiek
en aquajogging. Multifunctioneel voor alle
maten inzetbaar. 35x17x3 cm.
99 114 1900 
Stuk 33,84 40,95
vanaf 5per Stuk 32,19 38,95

Voor volwassenen, gemaakt van huidvriendelijke PE schuimstof met klittenbandsluiting. Goed draagcomfort en goede drijfkracht geven veiligheid.
44x27x10 cm.
99 113 6308 
Stuk 61,94 74,95
vanaf 20per Stuk 57,81 69,95

Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

