
Workout bench voor de romp vooraan
- Buiktrainer voor de effectieve training en versterking van de buikspieren 
vanuit een vooruitgestrekte positie 
- Beensteun in hoogte individueel verstelbaar 
- Hellingshoek (moeilijkheidsgraad) instelbaar via gasdrukveer 
- Hoekindicator voor reproductiemogelijkheid 
- Volgens de Wet op de Medische Hulpmiddelen (MPG) 
- Afmetingen (LxBxH): 154x50x110 cm
T3737-01 l Blauw Stuk 709,-
T3737-02 l Rood Stuk 709,-
T3737-03 l Geel Stuk 709,-
T3737-04 l Zwart Stuk 709,-
T3737-05 l Wit Stuk 709,-
T3737-06 l Antraciet Stuk 709,-
T3737-08 l Turquoise Stuk 709,-
T3737-09 l Beige Stuk 709,-
T3737-10 l Creme Stuk 709,-
T3737-11 l Grijs Stuk 709,-
T3737-15 l Abrikoos Stuk 709,-
T3737-13 l Paars Stuk 709,-
T3737-19 l Bruin Stuk 709,-
T3737-24 l Appelgroen Stuk 709,-
W 40 kg

709,-

Hyperextension trainer
 - Training van drie spiergroepen: rugstrekker, bilspieren en zijdelingse rompspieren 
- Mogelijkheid om de hellingshoek in 5 stappen te verstellen voor verschillende 
moeilijkheidsgraden 
- In hoogte verstelbare ondersteuningskussens met steungrepen 
- Verstelbaar onderbeenkussen 
- Volgens de Wet op de Medische Hulpmiddelen 
- Afmetingen (LxBxH): 125x66x110 cm
T3738-01 l Blauw Stuk 779,-
T3738-02 l Rood Stuk 779,-
T3738-03 l Geel Stuk 779,-
T3738-04 l Zwart Stuk 779,-
T3738-05 l Wit Stuk 779,-
T3738-06 l Antraciet Stuk 779,-
T3738-08 l Turquoise Stuk 779,-
T3738-09 l Beige Stuk 779,-
T3738-10 l Creme Stuk 779,-
T3738-11 l Grijs Stuk 779,-
T3738-15 l Abrikoos Stuk 779,-
T3738-13 l Paars Stuk 779,-
T3738-19 l Bruin Stuk 779,-
T3738-24 l Appelgroen Stuk 779,-
W 70 kg

779,-

TOGU® TOWER THERAGYM SET 

VOOR PULLEYAPPARAAT

799,-

Togu® Theragym Pro Set
De Theragym Set bestaat uit speciale elastische 
banden met drie verschillende weerstandsniveaus 
en handgrepen. Door de gelijkmatige verdeling van 
de trekkracht zijn ze in combinatie met de TOGU 
Tower ideaal voor gebruik als trekkoord.
2 banden met lichte weerstand - geel 
2 banden met gemiddelde weerstand - rood 
2 banden met sterke weerstand - groen
T2203 p Stuk 109,-

109,-

De TOGU Tower is een individueel en traploos in 
hoogte verstelbaar pulleyapparaat voor veelzijdige 
weerstandstraining. De toren wordt aan een muur 
gemonteerd en er kunnen diverse elastische banden 
en buizen aan worden bevestigd. De gebruiker 
heeft alle bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om 
verschillende hoogtes en richtingen in te stellen. 
Het systeem heeft een dubbele verbinding waaraan 
twee banden of buizen kunnen worden bevestigd. 
Afmetingen: 225 x 35 x 2 cm. Materiaal: berkenhout, 
aluminium. Gemaakt in Duitsland. Incl. Theragym-
set (6 banden met 3 verschillende sterkteniveaus).
- TOGU®-toren gemaakt in Duitsland 
- Afmetingen: 225 x 35 x 2 cm 
- Materiaal: berkenhout, aluminium 
- Levering: TOGU® Toren met dubbe-
le voeg en bevestigingsmateriaal
T2202 y Set 449,-

Togu® Tower KGG set voor Pulleyapparaat
De twee TOGU Towers die op een afstand van 
ongeveer een meter zijn gemonteerd, maken het 
mogelijk om beide lichaamshelften gelijktijdig te 
trainen en daarmee ook het gebruik in de fysiothe-
rapie aan het apparaat. Beide systemen hebben een 
dubbele verbinding (twee banden/buizen kunnen 
worden bevestigd). Er zijn 6 Theragym-banden met 
3 verschillende weerstandsniveaus inbegrepen in 
de KGG-set. Afmetingen per toren: 225 x 35 x 2 
cm. Materiaal: berkenhout, aluminium.
- TOGU®-toren gemaakt in Duitsland 
- TOGU® Tower Dubbel trekapparaat 
- Afmetingen: 225 x 35 x 2 cm 
- Materiaal: berkenhout, aluminium 
- Robuust 
- Levering: 2 x TOGU® Tower met dubbele 
verbinding inclusief bevestigingsmateriaal en 
Theragym Pro Set 
- Lichtbestendigheid: 2 banden, geel 
- Gemiddelde weerstand: 2 banden, rood 
- Sterke weerstand: 2 banden, groen
T2204 y Set 799,-

vanaf 349,-

Togu® Tower Pulleyapparaat
De TOGU Tower is een individueel en traploos in hoogte 
verstelbaar pulleyapparaat voor veelzijdige weerstands-
training. De toren wordt aan een muur gemonteerd en er 
kunnen diverse elastische banden en buizen aan worden 
bevestigd. De gebruiker heeft alle bewegingsvrijheid en 
de mogelijkheid om verschillende hoogtes en richtingen in 
te stellen. Het systeem heeft een enkelvoudige verbinding 
waar een band of buis aan kan worden bevestigd. Afmetin-
gen: 225 x 35 x 2 cm. Materiaal: berkenhout, aluminium. 
Gemaakt in Duitsland. Geleverd zonder banden/buizen.
Kenmerken: 
- Afmetingen: 225 x 35 x 2 cm 
- Materiaal: berkenhout, aluminium 
- Levering is zonder tape / koker
T2201 y Dubbel Stuk 359,-
T2200 y Enkel Stuk 349,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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