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✔ Forbedret skum
✔ Meget stabil og slidstærk

Aqua-Fitness redskaber til brug i 
klor- og saltvandsbade
Det anbefales at skylle redskaberne grundigt med 
rent vand hver gang man har brugt det i klor- eller 
saltvand. Holdbarheden af redskabet bliver dermed 
forbedret og levetiden forlænget.

Sport-Thieme® Aqua-Fitness-handske, 
åben

Åben version, uden ingerkupler.
Forhøjer vandmodstanden ved vandgymnastik og øger 
således træningsefekten. Optimal vandfornemmelse, 
muliggør et bedre greb på vandjogging-håndvægte, uden 
at tage handsken af. Overside tekstil, grebsside Neo-
pren. 
Størrelser: 
•    S = Handskestr. 7
•    M = Handskestr. 8
•    L = Handskestr. 9 
71 258 3600  S,turkis Par 133,— 166,—

71 258 3613  M, rød Par 122,— 153,—

71 258 3626  L, blå Par 136,— 170,—

d

Bliv it i vandet
Alt til jeres aquaitness-træning!

Vær godt udrustet: 1.000 ideer til 
jeres Aquaitness-træning!

Sport-Thieme® 
Aqua Fitness-bælte “Top Fit”

Meget robust bælte. Ideelt til holdtræning for øvede. Et 
bælte af førsteklasses EVA-skum. Inkl. sikrings-bælte 
med snap-lås. Bæltelængde 150 cm. Egnet op til en 
kropsvægt på 100 kg. LxBxT: 73x23x3,5 cm. 
71 113 5709   Stk. 229,— 286,— 
fra 12 pr. Stk. 213,— 266,—

✔ Ideelt til øvede

Sport-Thieme® Benflydere/Leg Floats 
“Sportime”

Til mere opdrift i vandet
Høj opdrift til Aqua-jogging og Aqua-fitness i dybt vand. 
Flyder med høj bærekomfort og brede x til opti-mal 
tilpasning. Leveres i størrelse L, højde 21 cm (noget 
mindre opdrift) og XL, 31 cm (stor opdrift). 

Sport-Thieme® Aqua Fitness Håndvægte 
“Sportime”, par

Ligger særdeles godt i hånden Øger vandmodstanden. 
Ideel til udholdenheds-træning i vandet. Af hudvenligt 
skum. Junior: Grebslængde: ca. 13 cm, bredde på 
skumskiver: ca. 7,5 cm. Senior: Grebslængde: ca. 9 cm, 
bredde på skumskiver: ca. 10,5 cm. 
Junior L: ca. 28 cm, ø 9 cm. 
71 112 9234 Par 252,— 315,— 
fra 12 pr. Par 245,— 306,—

Senior L: ca. 30 cm, ø 15 cm 
71 112 9247 Par 300,— 375,— 
fra 12 pr. Par 292,— 365,—

Str. L, blå, højde 21 cm 
71 200 1601 Par 284,— 355,— 
fra 10 pr. Par 268,— 335,—

Str. XL, blå, højde 31 cm 
71 200 1614 Par 315,— 394,— 
fra 10 pr. Par 300,— 375,—
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fra 213,—
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•      Stepper
• Aqua-Bikes
• Vandtrampoliner
•   Musikanlæg
...og meget mere!

Mængderabat!

-10%fra 
10 Par

Opdag vores 
komplette aqua-
itness-sortiment 
på webshoppen!

Andre Aqua-hånd-
vægte og vægte på 
webshoppen:
aktivsport.dk

Aqua-håndvægte


