Verkoop Yogamateriaal
Acaya Yogamat premium- De yogamat voor intensief gebruik.
Deze yogamat geeft de juiste grip, is extra slijtvast en is gemaakt voor jarenlang
intensief gebruik.
Geschikt voor:
Deze yogamat is uitstekend geschikt voor zelfs de meest dynamische
yogavormen, zoals Power Yoga en Ashtanga Yoga. De yogamat heeft een lichte
structuur die zorgt voor de juiste hoeveelheid grip. Dat maakt het met name voor
beginners eenvoudiger om balans te vinden bij de staande houdingen. Doordat de
yogamat niet "plakt" wordt de flow niet onderbroken. Deze hoogwaardige yogamat
kan indien nodig zelfs op 60° in de wasmachine gewassen worden.
Specificaties:
•
•
•
•
•
•

kleur: blauw, paars, rood, groen, oranje, bruin, zwart
materiaal: vezelversterkt ftalaatvrij PVC
getest op schadelijke stoffen volgens Öko-tex Standard 100
maten (lengte x breedte x dikte): 183 cm x 60,5 cm x 4,5 mm
gewicht: circa 1.600 gram
gemaakt in de EU

Dezelfde mat is ook verkrijgbaar in extra lang (200cm) of extra breed (80cm)
Optie : set elastieken om mat bij elkaar te houden.
Acaya yogamat junior premium. Een studiokwaliteit yogamat op kindermaat
Deze kinder yogamat geeft de juiste grip, is extra slijtvast en is gemaakt voor
jarenlang intensief gebruik. Door de kortere lengte is het ook in kleinere lesruimtes
mogelijk om gewenste opstellingen (bijvoorbeeld een cirkel van yogamatjes) te
maken.
Geschikt voor:
Deze yogamat is uitstekend geschikt voor Kinderyoga. De kortere lengte is handig in
een kleinere lesruimte maar deze kinderyogamat past natuurlijk ook gemakkelijker in
een, vaak kleinere, kinderkamer wanneer een kind thuis yoga wil doen. De yogamat
heeft een lichte structuur die zorgt voor de juiste hoeveelheid grip. Doordat de
yogamat een gesloten oppervlak heeft is deze yogamat ook bestand tegen
"nieuwsgierige" kindervingers die graag pulken. Het lagere gewicht zorgt ervoor dat
het ook eenvoudiger is om met een stapel kinder yogamatten op stap te gaan. Deze
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hoogwaardige yogamat kan indien nodig zelfs op 60° in de wasmachine gewassen
worden.
Productveiligheid:
Deze kinder yogamat is getest op schadelijke stoffen volgens Öko-tex Standard 100,
productklasse 1, dit is de hoogste norm en het product zou zelfs door baby's gebruikt
mogen worden. Het betekent dat er geen kankerverwekkende kleurstoffen of
derivaten in verwerkt zijn, geen zware metalen vrijkomen door het inwerken van
transpiratie, er geen pesticiden in verwerkt zijn, het een neutrale pH-waarde heeft die
overeenstemt met die van de menselijke huid en er geen kleurstoffen worden
afgegeven in contact met transpiratie of speeksel.
Specificaties:
• kleur: blauw, paars, rood, groen, oranje, bruin, zwart
• materiaal: vezelversterkt ftalaatvrij PVC
• getest op schadelijke stoffen volgens Öko-tex Standard 100, product
klasse 1
• maten (lengte x breedte x dikte): 150 cm x 60,5 cm x 4,5 mm
• gewicht: circa 1.300 gram
• gemaakt in de EU

Acaya yogamat travel.
Een compacte en lichtgewicht yogamat van studiokwaliteit.
Deze yogamat geeft de juiste grip, is slijtvast en is gemaakt voor jarenlang gebruik.
Door zijn lichtgewicht prima voor op reis (want weegt minder).
Geschikt voor:
Deze yogamat is dunner en daardoor compacter en lichter van gewicht. Daardoor
ideaal als yogamat om mee te nemen op reis. Door de studiokwaliteit ook geschikt
voor de meest dynamische yogavormen, zoals Power Yoga en Ashtanga Yoga. De
yogamat heeft een lichte structuur die zorgt voor de juiste hoeveelheid grip. Doordat
de yogamat niet "plakt" wordt de flow niet onderbroken. De yogamat kan indien nodig
zelfs op 60° in de wasmachine gewassen worden.
Specificaties:
•
•
•
•
•
•

kleur: blauw, paars, rood, groen, oranje, bruin, zwart (zie premium mat)
materiaal: vezelversterkt ftalaatvrij PVC
getest op schadelijke stoffen volgens Öko-tex Standard 100, productklasse 1
maten (lengte x breedte x dikte): 183 cm x 60,5 cm x 3 mm
gewicht: circa 1.000 gram
gemaakt in de EU
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Acaya yoga towel - geeft grip, zelfs met natte handen en voeten.
Bij actieve yogastijlen verliezen sommige yogi's en yogini's door transpiratievocht grip
op hun yogamat. Deze yoga towel geeft in die gevallen weer grip. Bedoeld voor
intensief persoonlijk gebruik.
Geschikt voor:
Deze yoga towel wordt doorgaans gebruikt bij de meer dynamische yogavormen,
zoals Power Yoga en Ashtanga Yoga. De doek wordt soms op zichzelf gebruikt als
een soort yogamat-voor-op-reis. Meestal wordt hij bovenop een andere yogamat
gelegd. Ook is hij te gebruiken als hygiënische tussenlaag wanneer er gewerkt wordt
met studiomatten. Wanneer de doek licht vochtig is verbetert de grip. De nopjes aan
de onderkant zorgen ervoor dat de yoga towel niet wegglijdt bij een gladde vloer.
Deze yoga towel in een zware kwaliteit kan op 30° in de wasmachine gewassen
worden.

Specificaties:
•
•
•
•

kleur: berrypaars - sky blauw - roze- signal grijsmateriaal: polyester microvezel met ecovriendelijke siliconennopjes
maten (lengte x breedte): 180 cm x 61 cm
gewicht: circa 600 gram

Waterafstotende yogamat tas van stevig nylon.
Deze yogamat tas heeft een lange rits over de hele zijkant zodat je de yogamat er
gemakkelijk uit kunt pakken.
Geschikt voor:Deze yogamat tas is bedoeld om een yogamat op een veilige en
gemakkelijke manier mee te nemen. Door de brede verstelbare schouderband draag
je de tas op je rug of schouder. Door de lange rits is er voldoende ruimte voor een
goed opgerolde yogamat bijvoorbeeld samen met 2 yoga bricks en een flesje water
(zie foto 3, niet inclusief). De tas heeft aan de binnenkant 2 afsluitbare vakjes. Een
met een rits voor sleutels/geld en een met klitteband voor een mobiele telefoon.
Reinig de yogamat tas met een vochtige doek (NIET in de wasmachine).
Specificaties:
• kleur: zwart met oranje decoratie (laatste stuks) of hemelsblauw met lichtblauwe
decoratie of hemelsblauw met roze/paarse decoratie
• materiaal: nylon met een waterbestendige coating
• maten (lengte x doorsnede): 68 cm x 17 cm
• inhoud: circa 15 liter -• gewicht: circa 300 gram
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Een lekker ruime gebloemde yogatas voor je yogamat, yogabricks en yogablokken.
Een mooi afgewerkte, stevige katoenen tas. Hij is ongeveer 63 cm lang, 22 cm breed
en 25 cm hoog in ondesrtaande kleuren of in effen zwart (zonder decoratie)

Yoga bricks : om eenvoudig en veilig uw yogahoudingen te verbeteren.
Een yoga brick is een hulpmiddel ("prop") om op een eenvoudige en veilige manier te
werken aan uw yogahoudingen. Zo kan iedere yogi of yogini een nieuwe
yogahouding aanpassen aan zijn eigen niveau.
Geschikt voor:
Een yoga brick is geschikt voor alle yogastijlen. De yoga brick kan worden
vastgehouden met de handen of er wordt op geleund met de voeten of zitbotjes.
Deze yoga brick heeft afgeschuinde kanten, dit voorkomt het afknellen en het voelt
prettiger. De compacte afmeting en het lichte gewicht maakt deze stevige yoga brick
gemakkelijk om mee te nemen. Ideaal voor persoonlijk gebruik of een yogadocent die
"op locatie" yogalessen geeft. Doorgaans wordt een yoga brick met veelvouden van
2 stuks besteld omdat er bij bepaalde houdingen 2 yoga bricks tegelijk gebruikt
worden. Een yoga brick kan met een vochtige doek gereinigd worden (NIET in de
wasmachine).
Specificaties:
• kleur: lila , rood of hevig blauw
• materiaal: EVA schuim hoge dichtheid
• recyclebaar en gifvrij
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Yoga riem om eenvoudig en veilig uw yogahoudingen te verbeteren.
Een yoga riem is een hulpmiddel ("prop") om op een eenvoudige en veilige manier te
werken aan uw yogahoudingen. Zo kan iedere yogi of yogini een nieuwe
yogahouding aanpassen aan zijn eigen niveau. Deze paarse yogabelt is extra breed
en extra lang.
Geschikt voor:
Een yoga riem is geschikt voor alle yogastijlen. De stevige kwaliteit maakt deze
paarse yoga riem zeer geschikt voor intensief studiogebruik. Doorgaans wordt een
yoga riem met veelvouden van 2 stuks besteld omdat het bij bepaalde houdingen
zinvol kan zijn om 2 yoga riemen tegelijk te gebruiken. Deze yoga riem kan op 30° in
de wasmachine of met de hand gewassen worden.
Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•

kleur: paars , geel, donkerblauw en wit
materiaal: 100% katoen, kunststof gesp en metalen afwerking
maten (lengte x breedte): 250 cm x 3,8 cm
gewicht: circa 300 gram
gemaakt in India
maten (lengte x breedte x hoogte): 22 cm x 11 cm x 7,4 cm
gewicht: circa 170 gram

Een compacte, kleinere netipot. Inclusief een zakje Himalayazout.
Deze compacte netipot is handig voor thuis en op reis. Een netipot wordt gebruikt
voor een neusspoeling met lauw, zout water. Deze netipot is ook geschikt tijdens
workshops of cursussen. Inclusief een zakje Himalayazout (circa 50 gram) en een
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Natuurlijk is een netipot ook een leuk en
gezond cadeau!
Oogkussen
Dit oogkussen is geschikt voor alle yogastijlen, maar kan ook gebruikt worden bij
meditatie of gewoon zomaar om even een moment te ontspannen. Door het
oogkussen op uw ogen te leggen krijgt u een verduisterend effect. Door de lichte
druk die het oogkussen uitoefent kalmeren de spieren rondom de ogen en verlicht
het nog aanwezige spanning. Het oogkussen heeft een eenvoudige buitenhoes van
zacht katoen waardoor hij gemakkelijk apart gewassen kan worden. Hierdoor is dit
oogkussen ook geschikt voor studiogebruik. De losse buitenhoes van dit oogkussen
kan eerst koud en vervolgens op max. 30° in de wasmachine gewassen worden.
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Specificaties:
•
•
•
•
•

kleur: blauw, paars, rood
materiaal: buitenhoes en binnenhoes 100% katoen
de vulling is een mengsel van lavendel en lijnzaad
maten (lengte x breedte): 23 cm x 11 cm
gewicht: circa 300 gram - gemaakt in India

Meditatiebankjes
Dit stevige blank houten meditatiebankje is uitstekend geschikt voor intensief gebruik
bij meditatie, mindfulness training of cursus en yogastudio’s.
Het meditatiebankje is geheel rond en glad afgewerkt. Het zitcomfort wordt nog
verder verbeterd doordat het zitvlak licht schuin gemonteerd is. Meditatiebankjes
worden met name gebruikt om langdurig in kniezit te kunnen mediteren. Uiteraard
ook een passend alternatief als de kleermakerszit op een meditatiekussen niet prettig
is. De zithoogte is aangenaam voor beginners die nog niet gewend zijn om langdurig
laag bij de grond te zitten. Het zitcomfort van het meditatiebankje is eenvoudig aan te
passen door eventueel een (klein) kussen te gebruiken.
Eenvoudig te reinigen met een droge of lichtvochtige doek. Specificaties:
o
o
o
o
o
o

blank hout, transparant afgwerkt
geschroefd vast model, wordt ongemonteerd geleverd
inclusief schroeven en montagesleutel
zitvlakmaten (breedte x diepte): circa 48 cm x 14 à 17 cm
zithoogte: voor 18,5 cm, achter 20,5 cm
gewicht circa 1400 gram

Het kan nog handiger met een inklapbaar model (gebruiksklaar geleverd). In
blank hout of in het zwart.
Om de stevigheid en veilig gebruik van het meditatiebankje te waarborgen periodiek
de schroefverbinding controleren en waar nodig aan draaien.
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Bolsters en (meditatie)kussens Acaya
Een rond meditatiekussen in een stevige studiokwaliteit. In paars- blauwpaars-roodlichtblauw-zwart. Of een halve maan kussen

Dit halve maan vormige meditatiekussen is uitstekend geschikt voor intensief gebruik
bij meditatie. De halve maan vorm is met name functioneel bij meditaties in de
kleermakerszit, halve lotus of hele lotus. De zithoogte en het zitcomfort van een halve
maan meditatiekussen zijn eenvoudig aan te passen door boekweitkaf uit het
meditatiekussen te halen of toe te voegen. Voor sommigen kan de “hogere zit” van
een rond meditatiekussen of meditatiebankje prettiger zijn.
Het halve maan meditatiekussen superior is gemaakt van een extra mooie en stevige
stofkwaliteit. Ook alle naden en stiksels zijn extra afgewerkt. Het meditatiekussen
heeft een stevige draagband aan de zijkant. Aan de onderkant van de buitenhoes zit
een kwaliteitsrits. In de aparte binnenhoes zit boekweitkaf als vulling.
Het halve maan meditatiekussen superior laat zich eenvoudig onderhouden met een
kledingroller of borstel. Indien nodig of gewenst kan de buitenhoes gewassen worden
op een lage temperatuur (30°).
Specificaties:
•
•
•
•
•

kleur: aubergine/paars - zwart en rood
buitenhoes 100% katoen
binnenhoes 100% katoen
vulling 100% natuurzuiver boekweitkaf
afmetingen circa: breedte 45 cm, diepte 23 cm, hoogte 13 à 15 cm
• gewicht: circa 1900 gram

Platte bolster Acaya fibergevuld
De platte bolsters zijn fibergevuld. Afmetingen : ongeveer 70 cm lang - 30 cm breed
- 15 cm hoog. Donkerblauw. (enkel verkrijgbaar in donkerblauw)
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Acaya Bolster XL fibergevuld
De XL bolster is fibergevuld (rond). Afmetingen : 68 à 70 cm lang met een doorsnede
van 23 cm. Door de speciale fiber zijn ze relatief licht in gewicht maar tegelijkertijd
toch heel stevig, zodat de bolster veel steun geeft wanneer iemand er op ligt.
Katoenen buitenhoes (wasbaar)

Acaya bolster boekweit
De boekweitgevulde bolster (rond) is 63 cm lang bij een doorsnede v circa 20-22 cm.
Verkrijgbaar in paars, blauw, rood en zwart. Het boekweitkaf wordt zeer veel gebruikt
als vulmiddel in meditatiekussens en geeft dus ook een stevige ondersteuning. Door
een beetje boekweit uit de bolster te halen of toe te voegen kun je het ligcomfort van
zo’n bolsters eenvoudig aanpassen. Katoenen buitenhoes (wasbaar)
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Producten Manduka
Kijk voor de details en de kleuren op de links hieronder.
Bolsters
The airCORE Bolsters features a lighter weight form, firm cushion, and a machine
washable microfiber cover that is velvety soft to the touch. Using airCORE
technology (a proprietary core of air-filled pockets constructed from post-consumer
recycled plastic and 100% cotton), the bolster weighs significantly less than standard
bolsters and retains shape and firmness
Aircore Bolster Lean (smal model) :
. 1 kg; 66cm long x 17cm wide x 7cm height
• Lightweight and compact for easy usage and storage
• Tightly-woven fabric produces a soft, suede-like feel
• Incorporates COCONA natural technology
• Infused with natural coconut carbon for enhanced drying
properties and odor management
• airCORE technology maintains bolster shape and prevents sagging or flattening
• airCORE technology reduces bolster weight by 30% when compared to other
bolsters
Colors : Omdat deze zo vaak veranderen, verwijzen we u graag naar de website van
Manduka - Purple (Magic cf studio) & Grey (Thunder) blijven vaste waarden

Aircore bolster rectangular :
Idem maar andere afmetingen : 1.6 kg; 63 cm long x 33 cm wide x 14 cm height.

Colors : Omdat deze zo vaak veranderen, verwijzen we u graag naar de website van
Manduka - Purple (Magic cf studio) & Grey (Thunder) blijven vaste waarden

Aircore bolster round :
Idem maar andere afmetingen : 1.8 kg; 68 cm long x 22 cm wide x 22 cm height.
Colors : idem rectangular
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Manduka Equa- handdoek
Manduka Equa a towel for life – is the 'next
generation' in multi-purpose towels. Extremely
lightweight, yet plush, durable, super-absorbent and
quick drying, the eQua microfiber towel outperforms
ordinary cotton or polyester towels - on the mat, at
the gym, on a mountain, or on the road.
Now thicker and plusher for better absorbency and slip-resistance, the new &
improved eQua towel is the perfect companion to all Manduka high performance
yoga mats. The eQua Mat Towel spreads over any yoga mat to add traction to
sweaty palms and feet. The versatile eQua doubles as a germ-free gym towel to
absorb perspiration, as a meditation shawl so you can stay warm during cool sitting
sessions, or as a highly absorbent travel or hiking towel which takes up a minimum
amount of packing space. Slip-resistant, when moist, this super-soft microfiber towel
provides extra grip for sweaty hands and feet.
0.45 kg; 67 cm x 183 cm
• Fits most yoga mats
• * denotes towels infused with natural coconut carbon fibers for enhanced drying
properties and odor management.
• Tightly woven fibers produces a soft, suede-like feel
• "Split" microfiber technology for optimized moisture absorption, evaporation, and
"wet-grip"
• Fabric becomes slip-resistant when damp
• Ultra lightweight with exceptional durability
• Survives countless washings
Ook te verkrijgen als kleine handdoek
Eko-superlite travel mat
Superlite travel mat : heel handig voor op reis. Ze weegt veel minder en je kan ze
opgeplooid in je koffer steken. Om te stockeren best wel opgerold houden.
Duurzame mat van boomrubber - zeer goeie grip (glijdt niet). Niet in wasmachine!
afmetingen : 61*180*0,15cm slechts 0,9kg
Kleuren : Omdat deze zo vaak veranderen, verwijzen we u graag
naar de pagina ekolite van Manduka
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