
Reebok® DECK
Dit veelzijdige oefenplatform kan worden gebruikt als een 
aerobics-step, hellings- of zitbank. Ideaal voor step- en 
cardio-oefeningen, maar ook voor krachttraining en 
stretching. Het maakt gevarieërde full body workouts 
in combinatie met halters of rekkers mogelijk, zowel 
voor de groepsfitnesslessen evenals voor de individuele 
training thuis. Als aerobics-Step in hoogte verstelbaar 
20,5-35,5 cm, als schuine bank met drie verschillende 
hellingshoeken. Antislipoppervlak, opslagruimte voor 
rekkers en halters, antislipvoetjes, ophangmogelijkheden 
voor weerstand-tubes. Snelle verstelbaarheid dankzij 
snelsluitingen. Afmetingen (LxBxH) 110 x 33 x 20,5-35,5 
cm. Gewicht 11,5 kg.
K3207 p Stuk 209,95

209,95

Reebok® STEP
Een must voor alle fitness-studio‘s en aerobics-cursussen. 
Met zijn antislip, genopte oppervlak is de step zeer 
robuust, veilig en eenvoudig in behandeling. De hoogte 
kan je verstellen door het eenvoudig inklikken van andere 
blokken, om de intensiteit te verhogen: 15, 20 of 25 cm. 
Ideaal voor de verbetering van conditie en coördinatie. 
Stapelbaar. Afmetingen: 90 x 35 cm.
K3210 p Stuk 100,95

vanaf 10 Stuk 89,95

Reebok® STEP vervang-rubbervoet
Antislip-rubbervoet.
K3809 p Stuk 2,95

vanaf 5 Stuk 1,95

Reebok® STEP Vervang-clip
Reserveonderdeel om de grijze blokken te verbinden 
met de aerobic-step.
K3808 p Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 1,95

Aerobic Step WORKOUT
Compact en prijswaardig platform voor individuele fit-
nesstraining en variabele step-aerobics. Uit duurzame 
kunststof, splintervrij. Sterk en robuust antislipoppervlak. 
Afmetingen: 70 x 40 cm, in hoogte verstelbaar van 13 
cm tot 18 cm, gewicht ca. 3,5 kg.
K3793 p Stuk 39,95

vanaf 10 Stuk 36,95

vanaf 36,95

Vervang-rubberbuffers voor Aerobic Step WORKOUT
Set van 10. Past enkel op de Kübler Aerobic Step Workout.
K3779 p Set 2,95

Aerobic Step PROFESSIONAL blok
Blokken voor hoogteverstelling van Aerobic 
Steps PROFESSIONAL 15 en 20 cm. De 
blokken zijn uitgerust met rubberen pads 
voor een stevige stand. Afmetingen: ca. 
40 x 40 x 5 cm.
K3237 p Stuk 9,95

vanaf 10 Stuk 8,95

vanaf 8,95

Aerobic Step inclusief 4 ondersteuningen voor een workout 
op verschillende hoogtes (15 en 20 cm).
K3238 p Stuk 94,95

vanaf 10 Stuk 84,95

Aerobic Step PROFESSIONAL
Aerobic Step voor professioneel gebruik met extra grote 
treden. Anti-slip oppervlak gemaakg van gestructu-
reerd rubber. De solide step biedt ook een goede en 
comfortabele demping tijdens de aerobics-training. De 
onderzijde van de step is uitgerust met 8 rubberen pads 
om een stevige stand te garanderen. Men kan daarnaast 
extra ondersteuingen bestellen voor een workout op 
verschillende hoogtes (15 en 20 cm).
K3236 p Stuk 61,95

vanaf 10 Stuk 54,95

vanaf 54,95

Kübler Sport® Aerobic Step
Studiokwaliteit met een stevige stand door antislip op-
pervlak. 3-voudig in hoogte verstelbaar (15, 20 en 25 
cm). Afmetingen: 97 x 36 cm. Gewicht: 7 kg.
K3811 p Stuk 71,95

vanaf 10 Stuk 64,95

vanaf 64,95

KÜBLER SPORT® AEROBIC STEPAEROBIC STEP WORKOUT

vanaf 89,95
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Reebok® Step, Aerobic Steps




