
CM-band
Unieke gymnastiekband, die in lengte en op trekkracht 
kan worden gereguleerd. Dit is mogelijk dankzij de 
gepatenteerde clipsluiting waarmee de CM-band aan 
elke lichaamslengte en aan elk fitnessniveau kan worden 
aangepast. Daarnaast is de CM-band uitgevoerd met 
2 lussen voor zowel armen als benen. De CM-band is 
zeer scheurbestendig en kan ook in het water worden 
gebruikt. Omdat de huid niet in aanraking komt met de 
geïntegreerde latex bestaat geen gevaar voor een aller-
gische reactie. Levering inclusief oefeningsinstructies. 
Omwikkeling: 100% nylon. 
W7980 p Enkel Stuk 14,95
W7981 p 10 per set Stuk 109,95

vanaf 14,95

Thera-Band® CLX-band, rol 22 m
De nieuwe latexvrije CLX-band bestaat uit aan elkaar 
verbonden lussen, die makkelijk te grijpen zijn en het 
bevestigen van de banden mogelijk maken. Daardoor 
ontstaan individuele gripopties en nieuwe trainingsmoge-
lijkheden voor een makkelijke, veelzijdige en progressieve 
weerstandstraining zonder complexe windingen van de 
band. Levering als 2 m band met 11 lussen of als 22 
m-rol voor individuele afsnijding.
G2847 p Makkelijk Rol 126,95
Basisprijs/m 5,77
G2848 p Medium Rol 134,95
Basisprijs/m 6,13
G2849 p Sterk Rol 147,95
Basisprijs/m 6,72
G2850 p Heel sterk Rol 168,95
Basisprijs/m 7,68
G2851 p Extreem sterk Rol 189,95
Basisprijs/m 8,63
G2852 p Super sterk Rol 219,95
Basisprijs/m 10,-
G2853 p Maximaal sterk Rol 259,95
Basisprijs/m 11,82

Elastiband Poster
Poster voor elastiband.
G2118 p Stuk 2,95

2,95

Elastiband MULTI
Elastische trainingsband met 8 lussen. De twee bui-
tenlussen zijn elk ongeveer 16,5 cm breed, zodat de 
band ook kan worden gebruikt met schoenen of op de 
dij. De overige 4 lussen zijn slechts 11 cm breed. De 
robuuste en universeel toepasbare trainingsband kan 
ook gebruikt worden in watergymnastiek. Afm. 110 x 4 
cm. Materiaal: 39% elastodieen, 35% polyester, 26% 
polyamide. Wasbaar tot 30 °.
G2128 p 10 kg Stuk 15,95

vanaf 5 Stuk 14,95
G2129 p 15 kg Stuk 17,95

vanaf 5 Stuk 15,95

vanaf 14,95

Elastiband
Robuuste en universeel inzetbare trainingsband voor 
veelzijdige en verschillende spiergroepen. Met behulp van 
genummerde lussen kunnen verschillende oefeningen 
uitgevoerd worden. Ook geschikt voor watergymnastiek. 
Materiaal: 39% elastodien, 35% polyester, 26% polya-
mide. Wasbaar tot 30°C.
G2117 p Stuk 14,95

14,95

Thera-Band® CLX-band 2 m
De nieuwe latexvrije CLX-band bestaat uit aan elkaar 
verbonden lussen, die makkelijk te grijpen zijn en het 
bevestigen van de banden mogelijk maken. Daardoor 
ontstaan individuele gripopties en nieuwe trainingsmoge-
lijkheden voor een makkelijke, veelzijdige en progressieve 
weerstandstraining zonder complexe windingen van de 
band. Levering als 2 m band met 11 lussen of als 22 
m-rol voor individuele afsnijding.
G2840 p Makkelijk Stuk 13,95 vanaf 10 Stuk 

12,95
Basisprijs/m 6,97 6,47
G2841 p Medium Stuk 14,95 vanaf 10 Stuk 

13,95
Basisprijs/m 7,47 6,97
G2842 p Sterk Stuk 15,95 vanaf 10 Stuk 

14,95
Basisprijs/m 7,97 7,47
G2843 p Heel sterk Stuk 16,95 vanaf 10 Stuk 

15,95
Basisprijs/m 8,47 7,97
G2844 p Extreem sterk Stuk 17,95 vanaf 10 Stuk 

16,95
Basisprijs/m 8,97 8,47
G2845 p Super sterk Stuk 18,95 vanaf 10 Stuk 

17,95
Basisprijs/m 9,47 8,97
G2846 p Maximaal sterk Stuk 19,95 vanaf 10 Stuk 

18,95
Basisprijs/m 9,97 9,47

vanaf 12,95

Elastiband
Robuuste en universeel inzetbare trainingsband voor 
veelzijdige en verschillende spiergroepen. Met behulp van 
genummerde lussen kunnen verschillende oefeningen 
uitgevoerd worden. Ook geschikt voor watergymnastiek. 
Materiaal: 39% elastodien, 35% polyester, 26% polya-
mide. Wasbaar tot 30°C.
G2113 p 7 kg Stuk 10,95

vanaf 5 Stuk 9,95
G2114 p 10 kg Stuk 11,95

vanaf 5 Stuk 10,95
G2115 p 15 kg Stuk 12,95

vanaf 5 Stuk 11,95
G2116 p 20 kg Stuk 19,95

vanaf 5 Stuk 16,95

vanaf 9,95

SvelRing
De circulair-geweven elastische band heeft een trekracht 
van 10. kg en is zeer veelzijdig inzetbaar. Afmetingen: (LxB) 
38 x 4 cm. Materiaal: 39% elastodien, 35% polyester, 
26% polyamide. Wasbaar tot 30°C.
G2120 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 4,50

vanaf 4,50

Elastiband MAXI
De Elastiband heeft een maximale weerstand van 10 
kog en bezit 5 lussen van telkens ca. 22 cm lang voor 
handen of voeten. Robuust en veelzijdig inzetbaar voor de 
versterking van alle belangrijke spiergroepen zoals rug, 
schouders, armen, benen, etc. Ook geschikt voor gebruik 
in water. Materiaal: 39% elastodien, 35% polyester, 26% 
polyamide. Wasbaar tot 30°C.
G2125 p Stuk 14,95

vanaf 5 Stuk 13,95

vanaf 13,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Elastische banden, Theraband CLX




