
Medische trainingstherapie

KG Fitness center

T3720-... l Kleurenselectie Set 10.199,-
W 690 kg

1x Functioneel 
1x verticale pulley(wandmodel), incl. Latissimusbeugels 
2x pulley (wandmodel), incl handgrepen 
1x hand / voet manchet, paar 
1x trainingtafel (3-delige trainingsbank) 
1x hoektafel (voor- en achter-beenheffer)

VOOR FYSIOTHERAPIE INZETBAAR

Minimale ruimte: Bij gebruik in de fysiotherapie is een ruim van tenminste 
30 m² nodig. Indien meerdere toestellen worden voorzien, wordt de 
vereiste ruimte verhoogd met de grootte van het toestel plus eventuele 
extra ruimte die nodig is voor de behandeling  + veiligheidsafstand van 
1 m aan elke zijde. Minimum hoogte 2,5 m.

Uitrusting: Universele pulley, dubbel (twee universele pulley naast 
elkaar op een afstand van ca. 1 meter voor gelijktijdig trainen van beide 
lichaamsdelen) met trainingsbank, functie bestemming, hoektafel of 
achterste romplift, verticale pulley

10.199,-

3-delige trainingstafel
De 3-delige trainingstafel kan worden gebruikt voor hal-
tertraining of dient ook als aanvulling op de kabeltraining. 
De oefentafel is veelzijdig instelbaar. Het zitkussen kan 
worden opgeklapt en de rugleuning kan continu worden 
ingesteld van 0 ° - 90 °. Afmetingen (LxBxH) 105x32x53 
cm. De trainingstafel voldoet aan de vereisten van de 
Medical Devices Act (MPG).
T3706-... l Kleurenselectie Stuk 579,-

W 35 kg

579,-

Hoektafel
De hoektafel is ontworpen voor het naar voor en achter 
tillen van de romp en dient als aanvulling op de medische 
trainingstherapie. De hoektafel is meervoudig verstel-
baar: het hoofdgedeelte kan traploos versteld worden 
van 40° positief tot 90° negatief en het voetgedeelte 
van 30° positief tot 40° negatief. Bovendien kan de 
beensteun in de hoogte versteld worden en zo eenvoudig 
aan elke patiënt worden aangepast. Afmetingen (LxBxH) 
150x44x88 cm. De hoektabel voldoet aan de eisen van 
de Wet op Medische Hulpmiddelen.
T3707-... l Kleurenselectie Stuk 899,-
W 50 kg

899,-

3-DELIGE TRAININGSTAFEL HOEKTAFEL

Kleurenselectie* (Bsp: T3000-01)

(*) Kleurafwijking tussen het originele materiaal en het 
afgebeelde drukwerk is mogelijk.

01 Blauw 02 Rood 03 Geel

04 Zwart 05 Wit 06 Antraciet

08 Turquoise 09 Beige 10 Creme

11 Grijs 13 Paars 15 Abrikoos

19 Bruin 24 Appelgroen

Rollerset voor trainings- en hoektafel
Voor bevestiging aan trainings - (art. T3706) en hoektafel 
(art. T3707). Ideaal voor het gemakkelijk verplaatsen 
van de tafels.
T3709 p Paar 44,95
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