
aerobis® aeroSling® ELITE Plus
Voor ambitieuze gebruikers van de Sling trainer. Met een 
kogelgelagerde katrol voor maximale instabiliteit, een 
handvatknoop voor een eenvoudige lengteverstelling, 
een karabijnhaak voor een snelle uitwisseling van de 
handgrepen met optionele accessoires, handgrepen 
met een geïntegreerde, verstelbare voetband, deuran-
ker en ankerlus. Incl. online DVD met introductievideo, 
trainingsschema‘s en realtime workouts! 
G5634 p Stuk 164,95

164,95

aeroSling® ELITE
De hoogte van de grepen kan in enkele seconden worden 
vervangen door eenvoudig instelbare en gepatenteerde 
gripknoppen. De aeroSling® ELITE wordt geleverd met 
geïntegreerde voetlussen, je moet alleen de handvatten 
opzij duwen om de gripsling te bevrijden om je voeten 
op te hangen. Met deuranker en een dvd.
G5632 p Stuk 134,-

134,-

aerobis® aeroSling® XPE
Bijzonder lichte sling trainer voor beginners in de dyna-
mische sling training met katrol. Met greepknopen voor 
een eenvoudige lengteverstelling, robuuste handgrepen 
uit kunststof, deuranker en ankerlus. Incl. online dvd met 
introductievideo, trainingsschema‘s en realtime workouts! 
G5631 p Stuk 104,95

104,95

AEROSLING® ELITE
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aeroSling-lus
Licht gestoffeerd voor handen, hielen of onderarmen. 
Zeer hoge kwaliteit. Open en zowel aan een, als aan 
twee gripkarabijnen te bevestigen.
G5623 p XL Stuk 26,95

26,95
aeroSling® PowerSpring
Gewrichtsvriendelijke training door lichte lastovergangen, 
verhoogde intensiteit door instabiliteit in druk/trekrichting, 
onevenredige toename van belasting in de contractiefase. 
Breukbelasting 750 kg, veerweg 10 cm. 
G5645 p Stuk 43,95

43,95

aeroSling® T-Mount
De aeroSling® T-Mount is het optimale 
muurbevestigingssysteem voor aeroS-
ling® producten. Volledig vervaardigd uit 
roestvrij staal de aeroSling® T-Mount 
ziet er goed uit, zelfs wanneer er geen 
aeroSling® Slingtrainer is aan bevestigd. 
De twee roestvrijstalen beugels geven u 
alle mogelijkheden om onze producten te 
fixeren. De meegeleverde schroeven en 
pluggen zijn gemaakt voor de installatie 
in ongescheurd beton.
G5633 p Stuk 35,95

aeroSling® RowStick
Ideaal voor het trainen van de rotatie-
energie van de romp, de handen en ar-
men met aeroSling® ELITE of rekkers. 
Vervaardigd uit aluminium en roestvrij 
staal - met robuuste rubberen handgrepen. 
Lagerconnectoren aan beide uiteinden.
G5644 p Stuk 69,95

69,95

35,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Slingertrainer & toebehoren




