
Plyometrische platformen van schuimstof met een bin-
nenste, stabiele houten box zijn verplicht wanneer de 
veiligheid bij de springoefening van groot belang is. Het 
zachte materiaal voorkomt verwondingen wanneer bij 
het springen de hoogte niet volledig bereikt is. Om deze 
reden worden Plyoboxen SAFE graag gebruikt wanneer 
explosieve sprongen worden getraind tot maximale hoogte 
of bij het trainen van kinderen of ongetrainde personen. 
Plyoboxen SAFE zijn verkrijgbaar in de hoogten 15, 30, 
45 en 60 cm en kunnen via de haak- en lusbevestigingen 
met elkaar worden verbonden.

Te combineren of voor afzonderlijk gebruik. 
- In hoogte van 15 of 30 cm, vierkant 
- Er kunnen veel verschillende hoogtes worden gemaakt 
- De boxen kunnen zo vaak als gewenst op elkaar worden geplaatst 
- Kantel- en slipvast 
- Het landingsvlak 43 x 43 cm  is bedekt met antislip rubber 
- Een verbindingsrand voorkomt dat de bovenste box kan vallen 
- Gemaakt uit stevig hout van een hoge kwaliteit 
- Meerdere malen gelijmd en geschroefd

Houten Plyobox 3-in-1
Plyobox uit hout met 3 verschillende hoogtes in een: 50, 
60 en 75 cm. De Plyobox moet alleen op een geschikte 
plaats gezet worden. Houtwanddikte 2 cm. Afmeting 
(LxBxH) 75 x 60 x 50 cm. Gewicht ca. 23 kg.
K1654 p Stuk 149,-

149,-

Stapelbare PlyoBoxen

K1737 y 15 cm Stuk 149,-
K1738 y 30 cm Stuk 169,-

vanaf 149,-

Plyobox SAFE 3in1
Met de 3in1 Plyobox SAFE kunt u de spronghoogte van 50, 
60 en 75 cm veranderen door de doos eenvoudig naar de 
gewenste kant te verplaatsen. De Plyobox wordt gebruikt 
voor cross-training en atletische training en overal waar 
plyometrische training op veilige platforms gewenst is. 
Dankzij zijn lichte gewicht is de 3in1 Plyobox gemakkelijk 
te verplaatsen en biedt hij kinderen en adolescenten een 
onverschrokken begin van sprongkrachttraining - zonder 
het risico van letsel. Zeer duurzame schuimconstructie 
met houten kist en kunstlederen overtrek. Gewicht on-
geveer 7,5 kg.
K1617 p Stuk 310,95

310,95

Plyobox SAFE

K1604 p 15 cm Stuk 129,-
K1605 p 30 cm Stuk 209,-
K1606 p 45 cm Stuk 329,-
K1607 p 60 cm Stuk 399,-

vanaf 129,-

Plyobox SAFE, set van 4
Volledige set bestaande uit de hoogtes 15, 30, 45 en 
60 cm.
K1608 p Set 999,-

Stalen Plyobox
De standaard tool voor plyometrische 
training. Mogelijke hoogtes: 15, 30, 45, 
60 en 75 cm. Volledig gelast staalframe 
in trapeziumvorm voor een hoge standva-
stheid. Met rubberen antislip-oppervlak. 
Plaatsbesparend in elkaar stapelbaar.
K1864 p 15 cm Stuk 41,95
K1865 p 30 cm Stuk 59,95
K1866 p 45 cm Stuk 74,95
K1867 p 60 cm Stuk 94,95
K1868 p 75 cm Stuk 114,95

vanaf 41,95

STALEN PLYOBOX
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