
Waterbehandeling

MODULAIR ZWEMBAD

WATER DOORLAATBAAR OPPERVLAK

Optimale water hygiëne!!

Ongehinderde watercirculatie.

De vloer beweegt sneller door het water.

Zwembadwater stroomt ongehinderd door het oppervlak dankzij 
de zeer goede doorlaatbaarheid van de vloer. Dus:

GEMAKKELIJKE ASSEMBLAGE

Geen zware onderdelen. 
Onderdelen kunnen door de deuropening 
naar binnen worden gebracht.

Constructie met bouten. 
Geen laswerkzaamheden.

VOLLEDIG MODULAIR

Al onze systemen worden op maat 
gemaakt op bestelling, in elk gewenste 
maat en diepte

MINIMALE BOUWDIKTE

Met een totale bouwdikte van 30cm
is dit de dunste vloer in de markt.

Onderwaterloopband

Water hydrauliek betekent 
geen risico op vervuiling van 
gevaarlijke vloeistoffen

WATER HYDRAULIEK

POOLTRACK®

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEM

POOLTRACK® ONDERWATERLOOPBAND

Voer stationaire 
loopoefeningen uit

Bestudeer het looppatroon 
en de gang met behulp van 
onderwatercamera's

Voor revalidatie, fysieke
training en gewichtsverlies

Veilig 17V AC aandrijfsysteem

Snelheden van 0,2 tot 11 km per uur

Bediening via de touchscreen
interface of afstandsbediening

Volledig vrije ruimte in het water bij 
geen gebruik

FEEL GOOD

Aquaback training

www.ewacmedical.nl

Vergroot de kwaliteit
van circuit training

EWAC Medical is Wereldmarktleider als het gaat om ontwikkelen en leveren van 
Hydrotherapie producten. Het belang van water op het gebied van revalidatie is  
welbekend. Revalidatie in water zorgt er voor dat een patiënt maar liefst 40% 
sneller kan revalideren in vergelijking met conservatieve methoden. De basis 
voor een professionele behandeling zit met name in het gebruik van de juiste 

voorzieningen en apparatuur. EWAC Medical levert Behandelbaden voor elke vorm van Hydrotherapie. De Beweegbare bodem 
voor in het zwembad is  speciaal ontwikkeld om toegepast te kunnen worden voor gebruik in de revalidatie- en therapiesector. 
De vloer kan in hoogte worden versteld waardoor het bad aangepast kan worden aan de behoeften van de patiënt en zo de 
juiste behandelmethode toegepast kan worden. Zo heeft de therapeut de mogelijkheid om optimale omstandigheden te 
creëren die maximaal bijdragen aan de behandeling.
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AQUABACK® is een op apparaten gebaseerde circuittraining 
in water. De AQUABACK®-technologie benut de specifieke 
eigenschappen van water in preventie en revalidatie. Drie 
verschillende weerstandsinstellingen maken het mogelijk 

om een doelgerichte training uit te voeren op de agonistische en de antagonistische spieren, geheel in te stellen op de 
individuele behoeften van de patiënt. De innovatieve apparaten genereren de weerstand op hydraulische wijze door middel 
van een Aqua-cilinder. 

De indicatie-specifieke trainingstherapie verkort de duur van de revalidatie terwijl tegelijkertijd de psychosomatische motivatie 
wordt vergroot. Met AQUABACK® wordt de kwaliteitsstandaard verhoogd ten aanzien van effectiviteit, ergonomie en de 
uitvoering van de oefeningen in de geneeskundige trainingstherapie. Studies met orthopedische en oncologische patiënten 
bewijzen de effectiviteit van AQUABACK® en laten een significante samenhang zien tussen krachtversterking en pijnreductie.
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Het doel van de AQUABACK®-Training is om 
het lichaam effectief en optimaal in water 
te trainen op een veilige manier, met een 
lage lichaamsbelasting. Daarom heeft de 
Duitse sportwetenschapper Dr. Uwe Schlünz 
samen met zijn team een innovatieve  set aan 
trainingsapparatuur ontwikkeld samen met 
een bijpassend trainingsconcept. AQUABACK® 
overtuigt zijn klanten door kwalitatief 
hoogwaardige apparatuur en gestandaardiseerde 
trainingsconcepten.

AQUABACK® is een sporttrend die niet alleen 
medisch gezien aan te bevelen is maar ook zorgt 
voor plezier en een prettig gevoel. “Voor iedere 
spier in het lichaam het juiste apparaat. Daar staan 
wij voor in.” zo zegt directeur Dr. Uwe Schlünz.

Verschillende studies hebben aangetoond dat de 
AQUABACK®-training de hoge klantverwachtingen 
meer dan waarmaken, terwijl ze een enorme 
aanvulling vormen op de beschikbare apparaten in 
de fitness en medische markt.
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Opslag

Aquaback® vergroot de 
kwaliteit van de circuit training
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AQUABACK
Gelijktijdige versterking van de buik- en 
rugspieren. Oefening van de buikspieren ook 
mogelijk bij niet- acute pijnbeleving.

De AQUABACK®- apparaten zijn  
uitgevoerd met wielen en worden 
geleverd met een transporthelling om 
ze gemakkelijk in- en uit het water te 
transporteren. 

Voor de opslag van de apparaten 
is circa 9 vierkante meter ruimte 
benodigd.

AQUADIP
Gelijktijdige versterking van de 
biceps en triceps, alsmede de 
schouderspieren.

AQUAROTATION
Verbetert de kracht in de lagere romp en 

optimaliseert de mobiliteit in het roteren van 
het bovenlichaam.

AQUAPULLPRESS
Naast het trainen van de borst-, schouder- 
en rugspieren worden, door de opwaartse 
kracht, ook de buikspieren geactiveerd om 
de zithouding te stabiliseren.

AQUABACKBIKE
Door de open hoek van het knie- en
heupgewricht is de oefening voor de
bovenbeenspieren uiterst 
vriendelijk voor de gewrichten 
en van hoge therapeutische 
waarde.

1. AQUABACK


