
Trainingsplatform 306 x 206 x 3 cm
Mobiel trainingsvlak voor vrije-haltertraining. Platform met 
metalen frame en 30 mm dikke rubberplaten. Geschikt 
voor de training met korte en lange halters, kettlebels, 
etc. Het grondvlak zorgt voor een veilige, antislip stand 
voor atleten, beschermt de bodem en reduceert het geluid.
K9147 l Stuk 755,95
W 245 kg

755,95

Deadlift Impact
Deadlift Impacts verminderen de belasting voor de vloer, 
gewichten en gewichtheffers en beschermen atleten 
tegen blessures. Deadlift Impacts helpen bij een cor-
recte uitvoering van trainingen, hebben een uitstekende 
duurzaamheid, extreme vibratie- en schokabsorptie, ge-
weldige geluidsreductie en zijn extreem schokbestendig.
K9361 p 27 cm Paar 100,95
K9362 p 52 cm Paar 184,95

vanaf 100,95

Gewichtheffersplatform 306 x 206 x 3 cm
Speciaal trainingsoppervlak voor de lange haltertraining 
van gewichtheffers. De middelste houten planken zorgen 
voor een veilige stand, terwijl de zijdelingse rubberplaten 
die stoten van zelfs de grootste gewichten dempen. Met 
metalen frame.
K9146 l Stuk 923,95
W 206 kg

923,95

Puzzelplatform Light
Vloer uit rubbergranulaat voor krachttraining met lichte 
gewichten of voor coördinatie-, cardio- en gecombi-
neerde fitnessoefeningen. Het lichte platform is snel en 
eenvoudig te leggen en past ook in de woonkamer of 
kofferbak. Antislip en stapvaste puzzelmatten, stevig en 
stabiel, geschikt voor diverse fitnessoefeningen (zoals 
haltertraining, fitness en aerobics). 171 x 115 cm, ca. 
19 kg, zwart. Op aanvraag ook in vele andere kleuren 
verkrijgbaar!
K9364 l Stuk 75,95
W 20 kg

75,95

Kübler Sport® Box magnesiumblokken
Ca. 500 g, bevat acht magnesiumblokken van 
elk 65 g.
G4406 p Stuk 15,95

Magnesiumhouder
Uit platstaal, met opbergbakje, verplaatsbaar door 
3 zwenkwielen.
G3765 p Stuk 169,95

169,95

Kübler Sport® Magnesiumblok
65 g
G4405 p Stuk 2,95

Bulgarian Bag
Bulgarian bags om de dynamiek en veerkracht te 
verbeteren. 
K2330 p 5 kg Stuk 62,95
K2331 p 8 kg Stuk 69,95
K2332 p 12 kg Stuk 75,95
K2333 p 15 kg Stuk 79,95
K2334 p 18 kg Stuk 83,95

vanaf 62,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

444

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

w w w . s p o r t e n s p e l . b e
444

Magnesium & andere toebehoren




