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Aqua-Jogging

 4 4-7 uur batterij-prestatie
 4 Bruikbaar in het zwembad

RCS Muzieksysteem 
“Digital Sound-Center DSC-150”

Het krachtige luidspreker- en versterkersysteem 
voor scholen, hotels, zwembaden en sport-
evenementen. Met 150 watt versterker is deze muziekin-
stallatie bijzonder krachtig en belooft een fantastisch 
geluid. Laag stroomverbruik en een lange batterijlevens-
duur garanderen een optimale muziekoverdracht van CD, 
MP3, USB, SD-kaart voor vele uren. De robuuste, slag-en 
krasvaste kunststofbehuizing is uiterst duurzaam. Daar-
om is het versterkersysteem ideaal voor mobiel gebruik. 
Voorgemonteerde wielen en een uitschuifbaar handvat 
vergemakkelijken het transport van het toestel. 2-weg 
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systeem. Voeding: 230 V of batterij. Gebruiksduur batte-
rij: 4-7 uur. Toonregeling: 2-voudig. Merk op dat de in-
stallatie niet permanent in vochtige ruimtes mag wor-
den opgeborgen. 
Versie A: Incl. UHF-handmicrofoon 
Versie B: Incl. UHF-handmicrofoon en 
UHF-zender met headset-microfoon
Versie A 
99 308 7709 Stuk 1.528,10 1.849,—
Versie B 
99 308 7712 Stuk 1.891,74 2.289,—

AquaKinetics Aquarider 500
De Aquarider 500 - is optimaal instelbaar voor ver-
schillende waterdiepten en lichaamslengtes. Ge-
maakt van hooggelegeerd roestvrij staal. Ongeveer 23 
kg. Drieweg instelbare therapiekruk met multifunctio-
neel pedaal. Pedalen met quick release - geschikt voor 
alle soorten schoenen. Stabiele stand Transportwielen 
van hoge kwaliteit. Voor waterdiepten van 115-160 cm, 
8-voudig verstelbaar. gepatenteerd remsysteem met 
6-voudig instelbare weerstand. Weerstanden 50 - 400 
watt (in stappen van 50 watt). Ergonomische geometrie 
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Nieuw!  Beco Aquafitness 
SharkBike “Compact Variant”

Allrounder voor Aquatraining - Aqua Cycling. Gemaakt 
van 316L roestvrij staal voor training in water. Weer-
stand instelbaar dankzij borgbouten. Bevordert de 
doorbloeding van de huid, bindweefsel en spieren en 
verbetert de cardiovasculaire functie. Ideaal voor 
groepstraining, fysiotherapie, revalidatie, persoonlijke 
fitnesstraining of professionele sporters zoals triatle-
ten. 
99 291 1508   Stuk 1.780,17 2.154,— 
vanaf 10 per Stuk 1.652,07 1.999,—

Zadel verstelbaar

Extreem diepe en 
brede instap voor 
reuma-, heup- en 
kniepatiënten

Drieweg instelbare therapiekruk 
met multifunctioneel pedaal

Breed, ergonomisch 
gevormd stuur

Transportwielen voor 
eenvoudige op- en 
afbouw

Stuurhoogte horizon-
taal verstelbaar, verti-
kaal 10-voudig

Trapweerstand in 
3 stappen instel-

Ronde trap door 
schepsysteem voor 
ergonomische 
beenbegeleiding

4 zuignappen zorgen 
voor een stabiele stand

Robuuste PVC-pedalen 
met voetriempje

Nieuw!

2 

van zadel en frame. 10-voudig verstelbare zadelhoogte 
en -afstand. 14-voudig verstelbare stuurhoogte en -af-
stand. Breed, ergonomisch gevormd stuur. Extreem 
diepe, brede instap voor reumapatiënten, heup- en 
kniepatiënten. CE 93/42 en CE 92/59 gecertificeerd me-
disch hulpmiddel volgens MPG. 

99 245 5701   Stuk 1.946,28 2.355,— 
vanaf 10 per Stuk 1.776,03 2.149,—

Voor meer informatie zie pag. 269


