
PROspeedrope® CF
Het springtouw voor functionele training - ultrasnel en 
extreem licht. Lengte van het touw: 300 cm (persoonlijk 
afstelbaar), touwdiameter 3 mm (edelstaalkabel, zwarte 
coating). Incl. extra edelstaalkabel, transparante coating 
(hogere hardheidsgraad). Gewicht 200 gr.
K1794 p Stuk 34,95

34,95

PROspeedrope® HEAVY
Een extra zwaar springtouw voor de bokssport. Lengte van 
het touw: 300 cm (persoonlijk afstelbaar), touwdiameter 5 
mm (extra zware staalkabel, transparant). Gewicht 400 gr.
K1793 p Stuk 34,95

34,95

PROspeedrope® PRO
Het springtouw voor topsporters (incl. ijkingsgewichten). 
Lengte van het touw: 300 cm (persoonlijk afstelbaar), 
touwdiameter 5 mm (PVC-coating, zwart). Gewicht 420 gr.
K1792 p Stuk 30,95

30,95

tanga sports® Springtouw Fit
PVC-springtouw van 270 cm, met kogelgelagerde hand-
grepen voor het beste springcomfort.
K5010 p Stuk 8,95

vanaf 10 Stuk 7,95

vanaf 7,95

Springtouw SPEEDROPE
Een licht, snel roterend maar duurzaam springtouw voor 
5-6 toeren per seconde! Handgrepen met metalen pin voor 
bevestiging van de met kunststof bedekte stalen kabel.
K1838 p Stuk 15,95

15,95

tanga sports® Springtouw Profi
PVC-bedekt stalen kabel, verstelbaar tot 270 cm. On-
breekbare kunststof handgrepen voor optimaal spring-
comfort.
K5011 p Stuk 13,95

vanaf 10 Stuk 11,95

vanaf 11,95

aerobis® Blackthorn Battle Jump Rope
Hoog eigen gewicht, maar grote flexibiliteit voor veelei-
sende duurtraining. Bijzonder soepel en flexibel polyester 
met een speciale weeftechniek. Met stevig gelijmde 
rubberen handgrepen. Geschikt voor gebruik binnen 
en buiten.
K2260 p 30 mm Stuk 41,95
K2261 p 35 mm Stuk 50,95
K2262 p 40 mm Stuk 58,95

vanaf 41,95

Springtouw met teller (digitaal)
Springtouw met ergonomische grepen en digitale teller. 
Lengte 300 cm (verstelbaar).
K5017 p Stuk 11,95

11,95

Springtouw met teller (analoog)
Springtouw met analoge teller. Gripvaste, ergonomische 
handgrepen. 300 cm lang (verstelbaar).
K5016 p Stuk 8,95

8,95

DIGI Muurtimer
Het display met 10 cm hoge cijfers is leesbaar op een 
afstand van 50 meter. De functies stop, op- en aftellen 
kunnen worden bediend met een afstandsbediening. De 
timer weegt slechts 2,5 kg en is makkelijk mee te nemen. 
Ideaal voor intervalstraining van groepen, bijvoorbeeld 
crossfit of loopevenementen, als trainingsklok op de 
baan of in overdekte zwembaden. Incl. sokkels, voeding 
en instructies:

K8250 p Stuk 269,-

269,-

Pure 2Improve® Multi weighted Jump Rope
De springtouwset bevat 3 staalkabels van elk 285 cm 
lang, die verschillen in gewicht en sterkte: geel, 2,5 mm 
dik, 65 gram; rood, 3,5 mm dik, 80 g; zwart, 4,5 mm, 
110 g .. Handgrepen met snel roterende kogellagers 
van roestvrij staal!
K5013 p Set 23,95

23,95

- 24 h-display 
- Opteltimer tot 9.59.59  
- Aftellen met hoorn  
- Afstandsbediening met werkafstand van 50 m  
- Voeding met batterijen of voedingsunit  
- 16 verschillende kanalen voor afstandsbedie-
ning. Alternatieve kanalen beschikbaar om inter-
ferentie met andere systemen te vermijden.

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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