
CM-band
Unieke gymnastiekband, die in lengte en op trekkracht 
kan worden gereguleerd. Dit is mogelijk dankzij de 
gepatenteerde clipsluiting waarmee de CM-band aan 
elke lichaamslengte en aan elk fitnessniveau kan worden 
aangepast. Daarnaast is de CM-band uitgevoerd met 
2 lussen voor zowel armen als benen. De CM-band is 
zeer scheurbestendig en kan ook in het water worden 
gebruikt. Omdat de huid niet in aanraking komt met de 
geïntegreerde latex bestaat geen gevaar voor een aller-
gische reactie. Levering inclusief oefeningsinstructies. 
Omwikkeling: 100% nylon. 
W7980 p Enkel Stuk 14,95
W7981 p 10 per set Stuk 109,95

vanaf 14,95

Beco® Aquatic Band
Voor een weerstandstraining in het water en op het land, 
die het hele lichaam benadrukt. Lengte: 80 cm, luslengte: 
10 cm, trekkracht: 10 kg, 6 lussen.
W2627 p Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 15,95

AIREX® TURNMAT HERCULES

Airex® Turnmat HERCULES
Uit gesloten celschuimstof, hygiënisch volgens het Sanitized-procedé vervaardigd, 
huidvriendelijk, waterbestendig, makkelijk te reinigen, anti-slip. Gesloten cellige 
AIREX-schuimstof, aan beide kanten met plooien geprofileerd. Het hoge drijfver-
mogen maakt het de favoriete mat voor therapeuten en patiënten in hydrotherapie. 
Afmetingen: 200 x 100 X 2,5 cm. Gewicht: 6,6 kg.
G3821 p Blauw Stuk 184,95
G3820 p Groen Stuk 184,95

184,95

 B Waterafstotend schuim met gesloten cellen

 B Hygiënisch, gemakkelijk schoon te maken

 B Ideale demping en drijfvermogen in het water

Speciaal trekkoord
Populair trainingsmateriaal voor groepstraining en extra 
training thuis. Voor zwemmers, skisporters, atletiekers 
en veel andere sporters.
W2731 p Senior Stuk 16,95
W2730 p Junior Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 15,95

vanaf 15,95

vanaf 15,95

Airex® Gymnastiekmat CORONA 185
Gemaakt van gesloten celschuim, hygiënisch ge-
zuiverd, huidvriendelijk, waterdicht, gemakkelijk 
schoon te maken en antislip. Gesloten cel AIREX-
schuim, aan beide zijden geprofileerd met dwars-
strepen. Afmetingen: ca. 185 x 100 x 1,5 cm. 
G3812 p Blauw Stuk 109,95
G3811 p Rood Stuk 109,95
G3810 p Groen Stuk 109,95

Waarschuwing: Enkel gebruiken in ondiep water en onder toezicht 
van volwassenen.

109,95

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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