
Voetpomp met luchtdrukmeter
Afmetingen (LxBxH): 32x23x7 cm, kleur: grijsgeel, ge-
wicht: 1,4 kg, volume: 6,5 liter. Luchtdrukmeter meet 
druk tot 300 mbar. Ideaal voor het opblazen van de kleine 
AirTrack producten.
G8382 p Stuk 44,95

44,95

Professionele handblazer
Professionele handblazer en Flex-adapter voor AirTrack 
Professional inclusief 2 adapters en tas. Na een paar 
minuten is uw AirTrack-trein klaar voor gebruik. Ook 
geschikt voor AirRoll®.
G5150 p Stuk 299,-

299,-

OV10 Compressor
Voor de AirBeam, AirTrack Trainingsset, AirRolls en 
andere kleinere artikelen. Blaast tot 250 mbar op.  
G9792 p Stuk 149,-

149,-

Airbeam by AirTrack Factory
Veilig, spaart de gewrichten en overal bruikbaar - de 
AirBeam maakt een evenwichtsbalktraining met vele 
voordelen mogelijk. Geleverd zonder pomp. 
G8373-01 y 3 m Blauw Stuk 349,-
G8373-12 y 3 m Pink Stuk 349,-
G8374-01 y 5 m Blauw Stuk 449,-
G8374-12 y 5 m Pink Stuk 449,-

vanaf 349,-

AirRoll®

Met lucht gevulde cilinder voor gebruik in scholen en 
clubs voor een speciale training van balans en evenwicht 
voor jonge gymnasten. Het oppervlak heeft een uniform 
rebound - een training apparaat met hoge fun-factor.
G5165 y 60 cm Stuk 299,-
G5166 y 75 cm Stuk 329,-
G5167 y 90 cm Stuk 379,-

vanaf 299,-

AirRoll® Stabilisator
De stabilisator, die is gemaakt van PC-gecoat polyester, 
houdt de AirRolls in een stabiele positie en voorkomt het 
wegrollen - voor een veilige stand tijdens de gymnastiek 
- het optimale, zachte en veilige stabiliserende apparaat.
G5168 h Stuk 129,-

129,-

AIRBEAM BY AIRTRACK FACTORY

AIRROLL®

AirTrack incl. blazer, draagtas en handleiding
De met lucht gevulde spingbanen met glad 
oppervlak zijn ideaal voor het leren van 
sprongen en acrobatische elementen. Het 
hardheidsniveau kan gemakkelijk met de 
blazer worden bijgesteld. De Airtrack helpt 
bij het afspringen en de landing, 
vermindert de spanning 
op de gewrichten en 

geeft beginners een groter veiligheids-
gevoel. Na gebruik kan de mat op een ru-
imtebesparende manier worden 
weggeborgen.

G5160 l 6 x 2,8 x 0,33 m Stuk 2.772,95
W 85 kg  
G5151 l 6 x 2 x 0,2 m Stuk 2.099,95
W 70 kg  
G5161 l 8 x 2,8 x 0,33 m Stuk 3.444,95
W 85 kg  
G5152 l 8 x 2 x 0,2 m Stuk 2.520,95
W 70 kg  
G5153 l 10 x 2 x 0,2 m Stuk 3.024,95
W 70 kg  

G5162 l 10 x 2,8 x 0,33 m Stuk 4.116,95
W 85 kg  
G5154 l 12 x 2 x 0,2 m Stuk 3.612,95
W 70 kg  
G5163 l 12 x 2,8 x 0,33 m Stuk 4.789,95
W 85 kg  
G5155 l 15 x 2 x 0,2 m Stuk 4.326,95
W 70 kg  
G5164 l 15 x 2,8 x 0,33 m Stuk 5.797,95
W 85 kg  

vanaf 2.099,95

 - Levering inclusief blazer met hoge capaciteit, draagtas en handleiding 
- Opblaastijd slechts ca. 3 minuten (met krachtige blazer bij een 12 x 2 m baan) 
- Platte handgrepen aan de lange zijden 
- Geschikt voor een brede waaier aan sporten, zowel amateur- als professionele sporten 
- Voor gymnastiek, sporten, cheerleading, parcours en nog veel meer

AirTrack P3
De meest veelzijdige AirTrack-track op de markt. Niet 
alleen een geweldige trainingstool voor professionele 
atleten, maar ook geweldig voor beginners. Afmetingen: 
6,0 x 2,0 x 0,33. Zonder ventilator, met tas.
G5139 l Stuk 2.299,-
W 80 kg  

AirTrack Connect P3
Met schuimwig voor een naadloze aansluiting van Air-
tracks P3 met een breedte van 2 m.
G5140 y Stuk 189,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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