
Handbescherming FREEFIGHT
Zeer geschikt voor contact- of zandzaktraining, MMA, 
freefight, enz. De handschoen wordt gesloten met een 
brede klittenband aan de pols. De vingers zijn vrij. Ge-
maakt van hoogwaardig rundleer.
K1121 p M Paar 30,95
K1122 p L Paar 30,95
K1123 p XL Paar 30,95

30,95

Rond stootkussen
Zeer lichte handpads uit kunstleer voor een snelle han-
deling. Een lus voor het grijpen, de andere om de pols 
te stabiliseren.
K1118 p 22 cm Stuk 15,95
K1119 p 27 cm Stuk 15,95
K1120 p 32 cm Stuk 16,95

vanaf 15,95 Handstootkussens, gebogen
Voorgebogen handstootkussens uit hoogwaardig PU 
kunstleer. Onmisbaar trainingmateriaal bij het boksen, 
kickboksen en vele andere gevechtsporten. De slagv-
lakken zijn 6 cm dik, bezitten zeer goede dempingsei-
genschappen en zijn afgewerkt met een richtpunt in 
het midden. Afemeting van het slagvlak: ca. 26 x 19 
cm. One size fits all. 
K1159 p Paar 33,95

33,95

Freefight-handschoen om te sparren
Freefight-/MMA-handschoen uit echt leer. Extra dikke 
vulling (ca. 3,5 tot 4 cm) om te sparren. De handpalm 
is open zodat u toch nog steeds kunt grijpen. Met twee 
verbindingen om de polsen voor optimale grip en stabiliteit 
en met stevige lederen banden op de vingers. De duim 
wordt met een klein kussentje beschermd.
K1114 p M Paar 33,95
K1115 p L Paar 33,95

33,95

Bokszakhandschoenen
Solide, slijtvaste bokszakhandschoenen uit kunstleer. 
Met comfortable stoffering, ideaal voor training met 
een peerbal, dubbeleindbal, bokszak en stootkussens. 
De schuine, anatomisch gevormde klittenband om de 
pols zorgt voor een perfecte steun. De duimen zijn vrij, 
meshmateriaal aan de binnenkant zorgt voor vocht- en 
temperatuurregulatie.
K1164 p S Paar 27,95
K1165 p M Paar 27,95
K1166 p L Paar 27,95
K1167 p XL Paar 27,95

27,95

Bokshandschoenen voor kinderen
Speciale kinderbokshandschoenen uit hoogwaardig PU-
kunstleer. De voorgevormde stoffering en de klittenband 
rondom zorgen voor een goede pasvorm, stabiliteit en 
aangenaam draagcomfort. De aangenaaide duimen 
voorkomen kwetsuren.
K1174 p 6 oz Paar 19,95
K1175 p 8 oz Paar 19,95

19,95

Bokshandschoenen Training
Solide, betrouwbare instap-bokshand-
schoenen uit PU-kunstleer. Comfortabel, 
zachte stoffering voor dagelijkse training 
in de ring of met zanzak. De stabiele klit-
tenbandomsluiting rond de bals zorgt voor 
een goede pasvorm en zorgt voor een 
perfecte steun. Met aangenaaide duimen.
K1152 p 10 oz Paar 27,95
K1153 p 12 oz Paar 27,95
K1154 p 14 oz Paar 27,95

27,95

Bokshandschoenen Competition
Klassieke bokshandschoenen uit echt 
leer. De handschoenen zijn met klitten-
band rondon de pols en met duimlussen 
uitgerust. Ook geschikt voor training met 
zandzak. Kleuren zwart/rood.
K1150 p 10 oz Paar 37,95
K1151 p 12 oz Paar 37,95

37,95
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