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Handlussen

Sport-Thieme Aqua Special trektouw 
incl. buikgordel

Voor de training van kracht en uithouding in groep. 
5 types voor een betere aanpassing van het niveau. In 
nieuwe kwaliteit. Met handlussen van sterke gordel-
band en bevestigingen van kunststof. Incl. uitvoerige 
trainingshandleiding (Duits). Lengte van de trektouwen 
4,5 m.
•  Type I trekkracht ca. 5 kg, geschikt voor kinderen 

en beginners. Trektouw geel.
Trainingseffecten : opbouw en uithouding van de 
zwemspieren.
•  Type II trekkracht ca. 10 kg, geschikt voor kinderen en 

gevorderden, sterkere beginners. Trektouw rood.
Trainingseffecten : opbouw en uithouding van 
de speciale zwemkracht.
•  Type III trekkracht ca. 15 kg, geschikt voor 

jongeren, vooral een algemeen trainingsniveau. 
Trektouw rood-blauw-geel gestreept.

Trainingseffecten : krachtopbouw voor beginners, uit-
houding bij gevorderden.
•  Type IV trekkracht ca. 20 kg, geschikt voor jongeren, 

vooral voor hoog niveau. Trektouw blauw-rood-geel 
gestreept.

Trainingseffecten : kracht en uithouding van de zwem-
spieren, ook maximaal kracht.

•  Type V trekkracht ca. 25 kg, geschikt voor goed ge-
trainde zwemmers op een hoger niveau. 
Trektouw blauw.

Trainingseffecten : krachtuithouding (staand vermo-
gen) en maximaalkracht (sprintvermogen). 

99 281 5002  Type I Stuk 29,71 35,95 
99 281 5015  Type II Stuk 32,19 38,95 
99 281 5028  Type III Stuk 34,67 41,95 
99 281 5031  Type IV Stuk 37,15 44,95 
99 281 5044  Type V Stuk 40,45 48,95

 4 Nieuw! Verbeterde uitvoering 
incl. buikgordel.

 4 Met handlussen 
gemaakt van duur-
zaam materiaal

 4 Hoge elasticiteit van het latex touw
 4 Met individuele bevestiging
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StrechCordz Aqua-Gym Long-Belt
Zwemkrachttraining in het water. Traint exact de 
zwemspieren. Speciale latex lus, 7,5 m lang, rekbaar tot 
25 m. Dient ter verbetering van de zwemkracht. Pas na 
een flinke krachttraining in het water met de Aqua-Gym-
Long-Belt stijgt de zwemkracht zodanig dat de andere 
bekkenrand wordt bereikt. Gordel met snelsluiting, hoog-
waardig latex touw, alle bevestigingsonderdelen 
roestvrij.
Zilver, treksterkte 1,3-3,6 kg 
99 224 6000 Stuk 114,88 139,—
Geel, treksterkte 2,2-6,3 kg 
99 224 6013 Stuk 119,01 144,—
Groen, treksterkte 3,6-10,8 kg 
99 224 6026 Stuk 119,83 145,—
Rood, treksterkte 5,4-14,1 kg 
99 224 6039 Stuk 122,31 148,—
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StrechCordz met handpaddles
Trektouw met handpaddles voor de specifieke zwem-
krachttraining op het droge. Hoge elasticiteit van het la-
tex trektouw, waardoor de weerstand tijdens het trekken 
niet zo sterk stijgt. Krachtverloop perfect aangepast aan 
de zwemmer. Hoogwaardige latex lussen en veilige 
verbindingen met de kunststof delen. Lengte 120 cm. 
Verkrijgbaar in 4 verschillende treksterktes. 
Geel, treksterkte 2,2-6,3 kg 
99 213 0822 Stuk 55,33 66,95
Groen, treksterkte 3,6-10,8 kg 
99 213 0806 Stuk 56,16 67,95
Rood, treksterkte 5,4-14,1 kg 
99 213 0819 Stuk 57,81 69,95
Blauw, treksterkte 6,3-15,4 kg 
99 213 0848 Stuk 59,46 71,95
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Zwemkrachttraining

29,71

Buikgordel

“Mijn persoonlijk lievelingsartikel voor 
zwemtraining! Het trektouw is klein, han-
dig en extreem duurzaam. Mijn eigen ex-
emplaar gebruik ik reeds 16 jaar en heeft 
me nooit in de steek gelaten.”

Nora Kirchmer
Zwemster sinds 23 jaar. 
Medewerker marketing sinds 
2006 bij Sport-Thieme.

Meer producten voor zwemtraining in 
de online shop:
sport-thieme.nl

StrechCordz Aqua-Gym Short-Belt
Dezelfde eigenschappen als de StrechCordz Aqua-Gym 
Long Belt 2|, maar met een speciale kortere latex lus, 1,2 
m, rekbaar tot ca. 4 m. Ideaal voor afstoottraining en sta-
tionair zwemmen, ook in kleine zwembaden. 
Groen, treksterkte 3,6-10,8 kg 
99 224 6042 Stuk 46,24 55,95
Rood, treksterkte 5,4-14,1 kg 
99 224 6055 Stuk 47,89 57,95

 4 Verkorte lengte
 4 Ideaal voor kleine baden
 4 Optimale afstoottraining
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Zwemtraining
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