
Optrekbeugel
Kunnen aan alle wandrekken worden be-
vestigd. Ca. 70cm breed, uitbreidingsarm 
75 cm en 50 cm. Kan worden opgevouwen 
voor ruimtebesparend opbergen.
G4529 p Stuk 139,-

139,-

Hanging Shoes
Gezond door hangen. Herstelt de energie, 
ontspant zachtjes en rekt de wervelkolom 
uit, verlicht rugspierpijn, versterkt de spie-
ren, verbetert de bloedcirculatie. Gemaakt 
van schuimbeklede staalplaat.
K7800 p Paar 58,95

58,95

Beenheftrainer voor wandrek
Trainingshulpmiddel voor Been-hef-
oefeningen aan het wandrek. Gewoon 
inhangen en beginnen. Bedekt oppervlak 
van echt leer. Maten: 100 x 50 x 30 cm.
G4539 p Stuk 729,-

729,-

Voorophangsporten
Voorophangsporten
G4532 p 73 cm Stuk 114,-
G4530 p 93 cm Stuk 124,-

vanaf 114,-

Wandrek
Het klassieke wandrek voor privé -en therapeutisch gebruik. Het frame is van 
onbehandelde dennenhout en heeft ovale berkenhout sporten.  Inclusief montage-
instructies en hoekijzers, pluggen en schroeven voor de montage op een betonnen 
muur.  Levering in doos. Belastbaar tot 100 kg.
T3427 y 210 x 80 cm Stuk 199,-
T3428 y 230 x 80 cm Stuk 204,-
T3429 y 230 x 100 cm Stuk 209,-

vanaf 199,-

Wandrek
Geschikt voor persoonlijk gebruik en therapeutisch gebruik. Zijkanten gemaakt van 
naaldhout met ronde beukenhoutsporten, volledig gelijmd aan de zijkanten. Het hout 
is natuurlijk gelakt voor duurzame mooie houtoptiek. Incl. muurmontage (4 hoekijzers, 
dowels en schroeven).
G4522 l 210 x 80 cm Stuk 199,-
W 28 kg
G4524 l 210 x 100 cm Stuk 219,-
W 30 kg
G4521 l 230 x 80 cm Stuk 209,-
W 33 kg
G4523 l 230 x 100 cm Stuk 229,-
W 35 kg

vanaf 199,-

Kübler Sport® U3 klimrek/sportraam
Met een kleinere sportafstand komt hij overeen met de U3-crèche-standaard en is 
hij bijzonder geschikt voor kleuterscholen / kinderdagverblijven. Voldoet aan de eisen 
van DIN EN 1176 en DIN EN 7910.
G4606 l Stuk 299,-
W 35 kg
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