
Boksdummy
Trainingsmateriaal voor realistische boks- 
en slagtraining, voor zelfverdediging of 
voor kick- en Thai-boksen. Robuuste dum-
my uit vinyl, in 3 hoogtes verstelbaar van 
170 - 190 cm. De sokkel is met water of 
zand vulbaar en weegt daarna ca. 100 kg 
voor een grote standzekerheid. Dummy ca. 
60 cm, staande voet (HxØ) ca. 60 x 50 cm.
K1248 y Stuk 335,95

335,95
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Boks basis
Stabiele staande bokszak voor kinderen 
om agressie en overtollige energie speels 
af te breken. Gemaakt van stevig schuim 
en een met zand gevulde basis. Met een 
hoogte van 110 cm (15 kg) is het ideaal voor 
kinderen vanaf 4 jaar en met een hoogte 
van 140 cm (31 kg) is het geschikt voor 
oudere en grotere kinderen vanaf 8 jaar.
S6567 p 110 cm Stuk 117,95
S6586 l 140 cm Stuk 209,-
W 35 kg  

vanaf 117,95

Box-Dummy KICKFIGHT FLEX
Zeer realistische torso gemaakt van een 
speciale latexcompound voor het trainen 
van slag- en traptechnieken. In hoogte 
verstelbaar in 3 stappen van ca. 153 tot 178 
cm. Vullen met zand of grind is aanbevolen. 
Basis ca. 48 cm hoog, Ø 56 cm. Leeg 
gewicht ca. 25 kg, met vulling ca. 100 kg.
K1179 y Stuk 399,-

399,-

Century BOB® XL
De vorm- en materiaaleigenschappen 
maken een zeer realistische training van 
slagtechnieken en -combinaties mogelijk. 
In hoogte verstelbaar van 155 - 205 cm, de 
bodem uit polyethyleen kan gevuld worden 
met water of zand. Gevuld ca. 122,5 kg, 
basis ca. 40 cm hoog, Ø ca. 60 cm.
K1144 l Stuk 529,-
W 46 kg  

529,-

Rechtopstaande boksbal
Boksbal met peervormige schuimbal 
en vulbare zwaartevoet. Aanpasbaar in 
hoogte: ong. 140-170 cm. Ideale trainings-
partner voor snelheid- en reactietraining. 
Zeer solide uitvoering.
K1288 p Stuk 84,95

84,95

Staande bokszak
Ideale trainingspartner voor vele slag- 
en traptechnieken voor boksen, kick- of 
Thai-boksen. Het nieuwe veersysteem is 
zeer veilig en vermindert de belasting op 
voet en de polstering. Het gebruik van 
hoogwaardige materialen maakt zware 
trainingen met de bokszak mogelijk. Totale 
hoogte ca. 180 cm, slagpolstering (HxØ) 
ca. 100 x 30 cm, sokkel (HxØ) ca. 50 x 52 
cm. Leeggewicht ca. 14 kg (gevuld met 
water ca. 90 kg). 
K1249 y Stuk 229,95

229,95

Staande bokszak XXL
Ideaal voor alle gevechtsporten, voor het 
trainen van zowel hoge als lage kicks. Zeer 
standvastig alternatief in vergelijking met 
traditionele bokszakken, met bijzonder 
groot trefoppervlak. De staande voet kan 
met grind of zand gevuld worden, en weegt 
dan ong. 100 kg. De bokszak bestaat uit 
een stabiele binnenbuis met ca. 15 cm 
dikke, slagabsorberende stoffering ron-
dom. Totale hoogte ca. 180 cm. Sokkel 
(HxØ) ca. 38 x 65 cm, bokszak (HxØ) ca. 
142 x 42 cm.
K1247 y Stuk 301,95

301,95

Century Versys VS.1/V.SPAR.1
Voor staand sparren, takedown en grond-
training. De handgrepen aan het bovendeel 
van het stootkussen maken clinchwerk 
en kniestoten mogelijk. Eenvoudige 
montage en ruimtebesparende opslag. 
De voorgevulde bodem heeft geen extra 
water- of zandvulling nodig. ca 130 cm 
hoog, Ø 34 cm.
K1141 l Stuk 279,-
W 20 kg  

279,-

Century Torrent® T1/T2 Pro
Ideaal voor cardio kickboksen, fitnesstrai-
ningen en vele andere vechtsporten. Met 
een nieuwe gepatenteerde constructie voor 
een optimale schokabsorptie! Ca. 152 cm 
hoog, Ø 38 cm boven of 61 cm onder, ca. 
111 kg met watervulling.
K1142 l Stuk 379,-
W 35 kg  

379,-

Century Versys VS.1/V.SPAR.1
Versie 1: ca. 170 cm hoog, Ø 50 cm.
K1140 l Stuk 419,-
W 60 kg  

Century Torrent® T1/T2 Pro
Ca. 170 cm hoog, Ø 45 boven of 61 cm 
onder, ca. 113 kg met watervulling.
K1143 l Stuk 459,-
W 35 kg

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Bokszakken vrijstaand




