
Push up bars
Staal bekleed met schuim, antraciet, stabiel en antislip, 
hoogte 10 cm, max. Laadvermogen 120 kg.
K1896 p Paar 14,95

14,95
tanga sports® Push-Up Grips (Push Up Twister)
Hoogwaardige push-up grips, draaibaar gelagerd voor 
een bijzonder ergonomische, gewrichtsvriendelijke bewe-
gingsafloop. Grip en draaiteller met antislip-rubbercoating. 
Afmeting (LxBxH) 27 x 23 x 13 cm.
K1706 p Paar 36,95

36,95

Lebert Equalizer
Train met je eigen lichaamsgewicht. Voor dips, push-ups, 
roeien of stretching. Lichte en rigide bars, 70 cm lang, 
geel. Kunnen ook gebruikt worden als horde voor loop- 
of krachtraining. Set inclusief 2 bars, oefeningenposter 
en workout-dvd.
K1796 y Paar 119,-

119,-

Functionele horde
Eenvoudig trainingsartikel met een groot aanwendings-
bereik. Bij training met eigen lichaamsgewicht worden 
armen-, borst-, rug- en de rompspieren versterkt. Ook 
voor stretching en sprongkrachttraining geschikt. Robuust 
staal, Ø 4 cm, 2 mm dik. Met rubber gripvlak. Afmeting 
(LxBXH): 60 x 38 x 73 cm.
K1749 p Paar 92,95

92,95

SKLZ® Acceleration Trainer
Perfectioneert beproefde trainingsmethoden tegen dy-
namische weerstand met plotselinge vrijlating van de 
atleet in verschillende richtingen. Verstelbare heupriem 
met metalen gesp en grote metalen ring. Gedeeltelijk 
elastische tegenband met twee lussen in de opbergtas.
K2337 p Paar 64,95

64,95
revvll PRO-touwtrainer
Mobiele touwtrainer in studio-uitvoering! Met innovatieve 
wervelstroomrem voor 6 verschillende weerstandsin-
stellingen. Veelzijdige oefeningen voor beginners en 
professionelen met trek-, druk- en rotatiebewegingen 
in alle richtingen, ter verbetering van kracht, conditie en 
coördinatie. Aan de hand van de gekleurde markering op 
het touw kunnen de touwomwentelingen geteld worden. 
Incl. 4 meter touw, ankerlus ter bevestiging aan de 
trainingstoestellen of wandrekken, DIN A3 oefenposter 
en transportrugzak. Gewicht ca. 5,3 kg. 
G5656 p Stuk 799,-

799,-

revvll Adjust-wandbevestiging
In hoogte verstelbare wandbevestiging voor de revvll 
PRO-touwweerstandstrainer. Ideaal voor een veilige 
montage, voor een ontelbaar oefeningsveelvoud aan 
drukkende en trekkende bewegingen in alle niveau‘s en 
hoogtes. Hoogte 195 cm, verstelbaar in 5 cm-stappen. 
G5657 p Stuk 439,-

439,-

NIEUW

Pure 2Improve® AB & Backstretcher
Strekt en mobiliseert de rug en thoracale wervelkolom. 
Het kussen neemt voorzichtig de druk weg, verlicht pijn, 
verhoogt de flexibiliteit en verbetert de houding. Ca. 30 x 
28 x 9,5 cm. Met stimulerende schuimnoppen.
K1897 p Stuk 23,95

23,95
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