
191

Ballen
Team

sport
Atletiek

O
bjectuitrusting

Zw
em

m
en

Fitness
Turnen

Fysiotherapie
Recreatiespelen

Service
Psychom

otoriek

Advies en bestelling: 085-3015552 info@sport-thieme.nl sport-thieme.nl/  Zwemmen

Bekijk nu de
product-video:
sport-thieme.nl
99 209 2007

Beco Aqua Twin II
De Power-sandalen bieden ook in het wa-
ter zeer doorgedreven buik-, been- en zit-
vlaktraining. Heel aanpasbare voetriem-
pjes. De oppervlakten zijn huidachtig en 
aangenaam zacht, doch uiterst robuust. 
De Aqua Twins doen tevens dienst als 
planken voor armweerstandstraining. Als 
men de steppers in diep water gebruikt 
worden zowel de been- als de zitvlakspie-
ren extra getraind. Leverbaar in de maten 
M en L. 23x20 cm. 

 4 Hoger draagcomfort en een verbeterd watergevoel
 4 Naar keuze met open of gesloten vingertoppen

S, schoenmaat 36-41, rood 
99 209 2007 Paar 37,15 44,95 
vanaf 12 per Paar 33,84 40,95
L, schoenmaat 42-46, blauw 
99 209 2010 Paar 37,15 44,95 
vanaf 12 per Paar 33,84 40,95

Sport-Thieme  
Aqua-Fitness-Handschoenen

Verhogen de waterweerstand bij de wa-
tergymnastiek en bevorderen zo het trai-
ningseffect.Bovenzijde textiel, gripzijde 
neopreen.
Maten:
•  S = Handschoenmaat 7
•  M = Handschoenmaat 8
•  L = Handschoenmaat 9 

 4 Voor arm- en 
beentraining

 4 Met textiel 
beschermlaag

 4 Luchtgevulde mat voor 
“onstabiele” training op 
het water

Pomp voor 
Beco BeBoard

Flexibele slang met bajonetslui-
ting. Geïntegreerde manometer 
voor optimale druk. LxBxH: 
61x25x12 cm, ongeveer 1,05 kg. 
99 268 5609   Stuk 33,84 40,95 
vanaf 5 per Stuk 30,54 36,95

Aqua-Fitness-Handschoenen

Beco BeBoard
Speciale mat voor conditietraining op het 
water. Of het nu gaat om rustige work-
outs, zoals yoga en pilates, of snelle car-
dio-oefeningen, bij Floating Fitness is de 
training op het onstabiele oppervlak in el-
ke lichaamspositie een uitdaging. De ge-
laagde structuur en de stabilisatiebanden 
in de luchtkamer zorgen ervoor dat het 
BEboard bij de oefeningen niet buigt of 
draait. Met antislip oefenmat en loopvlak 
van EVA. LxBxH: 250x90x15 cm, 12 kg. 
99 261 9200   Stuk 718,18 869,— 
vanaf 5 per Stuk 676,86 819,—

Meteen meebestellen:

Aqua-Fitness

99 261 9200

Bekijk nu de
product-video:
sport-thieme.nl

Met open vingertoppen Met gesloten vingertoppen

S, 23,5x16,5 cm, turkoois 
99 258 3701 Paar 16,49 19,95
M, 25x18 cm, rood 
99 258 3714 Paar 17,31 20,95
L, 26,5x19 cm, blauw 
99 258 3727 Paar 18,14 21,95
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Floating Fitness

Sport-Thieme Aqua-Fitness-
Handschoenen, open

Open uitvoering, zonder vingertoppen.
Verhogen de waterweerstand bij de wa-
tergymnastiek en bevorderen zo het trai-
ningseffect. Optimaal watergevoel, maken 
het bovendien mogelijk om de waterjog-
ging-halters beter vast te houden, zonder 
de handschoenen uit te trekken. Bovenzij-
de textiel, gripzijde neopreen.
Maten:
•    S = Handschoenmaat 7
•    M = Handschoenmaat 8
•    L = Handschoenmaat 9 

1 

S, 23,5x16,5 cm, turkoois 
99 258 3600 Paar 15,66 18,95
M, 25x18 cm, rood 
99 258 3613 Paar 16,49 19,95
L, 26,5x19 cm, blauw 
99 258 3626 Paar 17,31 20,95

-10%vanaf
10 paar

2 vanaf 14,84

1 14,09
vanaf

bij afname van 10 paar 
handschoenen

bij afname van 10 paar 
handschoenen


