
Wave Bars
- Zijkanten uit berken multiplex, 4 cm dik.  
- Sporten uit beukenhout met Ø 3,5 cm 
- Metalen onderdelen. Afmetingen ca. 160 x 128 x 230 cm.  
- Voor een kamerhoogte vanaf 2,5 m.  
- Gewicht ca. 85 kg.  
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor een betonnen wand
G6000 l Stuk 1.199,-
W 95 kg  

Wave Bars zijwandverlenging
Verlengstukken voor de zijwand incl. extra sporten 
en montagemateriaal.

G6002 p 20 cm Paar 99,-
G6003 p 30 cm Paar 119,-
G6004 p 40 cm Paar 139,-

- 20 cm verlenging incl. een sport 
- 30 cm verlenging incl. een sport 
- 40 cm verlenging incl. twee sporten

Innovatief wandrek voor gebruik in de sportschool, in de fysiotherapie 
of voor training in uw eigen huis. De speciale vorm biedt talloze 
trainingsmogelijkheden! 1,5 m overhang voor hang- en pull-up oefe-
ningen. Sporten met zijdelingse uitsprongen om zo gemakkelijk tubes 
en riemen op te hangen voor trekoefeningen van bovenaf, zijwaarts 
of van onderaf. Ideaal voor het bevestigen van een sling trainer en 
hangelementen zoals bokszakken en schommels.

WAVE BARS® HET NIEUWE SPORTRAAM/WANDREK MET OVERSTEEK

 B Multifunctioneel inzetbaar

 B Hoge kwaliteit

 B Elegant ontwerp 1.199,-

De overhang van ongeveer 1,5 
m biedt een verscheidenheid 
aan hang- en optrekoefeningen.

 B Hangen met een helling

 B optrekken

 B Zijwaarts hangen

Ideaal voor het bevestigen van één of meerdere 
slingtrainers en ophangelementen zoals boksz-
akken en schommels.

Wave Bars zijwandverlenging

vanaf 99,-

Sporten met een laterale over-
hang worden gebruikt om een-
voudig buizen en trainingstapes 
op te hangen voor trekoefe-
ningen van boven, van opzij of 
van onderen.

2.899,-
NIEUW

Trainingsapparaat ALPHA CHAMP ™ Triple Trampoline LRT-3
Wereldwijd nieuw type trainingsapparaat voor professioneel gebruik in trainings- en 
fitnessfaciliteiten of voor veeleisend thuisgebruik. Geschikt voor rek- en coördinatie-
oefeningen, dynamische kicksteps en volledige lichaamsoefeningen door middel van 
laterale rebound-training (LRT). De ALPHA CHAMP ™ Triple Trampoline waarvoor 
patent is aangevraagd, is ontwikkeld in samenwerking met EUROTRAMP® en het 
Instituut voor Trainingswetenschappen aan de Universiteit van Wenen en wordt al 
veel gebruikt voor training in teamsporten, bij ongevallenpreventie, groepsfitness en 
revalidatie Sport verwondingen. De gerichte training wordt ook ondersteund door 
speciale stressprocessen in veel sportdisciplines. Het hoogwaardige trainingsapparaat 
inspireert zijn gebruikers met nieuwe, diverse trainingsmogelijkheden en het plezier 
van individuele trainingen en groepsfitness.

- 3 springvlakken, waarvan 2 hellend voor laterale springsequenties 
- Stabiele leuning 
- Klapmechanisme voor ruimtebesparende opslag (119 x 109 cm) 
- 2 varianten: max. 120 kg of 150 kg gebruikersgewicht 
- Afmetingen (LxBxH) ca. 245 x 123 x 130 cm 
- Gewicht ongeveer 39 kg 
- Ontwikkeld met EUROTRAMP® en het opleidingsinstituut van de Universiteit van Wenen 
- Duitse kwaliteitsnormen 
- Studioapparatuur van hoge kwaliteit 
- Gepolijst roestvrij staal
G1535 l Stuk 2.899,-
W 36 kg

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517Wandrekken, klimramen, Pull-up




