
pedalo® Klimtrommel
Onbeperkte klimtrommel voor mensen die de kracht van 
hun bovenlichaam willen trainen om te klimmen. Ideaal 
trainingstoestel voor verschillende pull-up variaties. De 
klimtrommel wordt met de klimtrainingsbord-adapter 
(K8884) aan een wandrek bevestigd. Belastbaar tot 
100 kg. Levering inclusief bevestigingsmateriaal, zonder 
adapter.
K8780 p Stuk 279,-

279,-

Erzi® Trainingsboard large
- Inhoud: Trainingsboard en 2 houten handgrepen 
- Afmetingen: 95 x 17 x 38 cm 
- Gewicht: 12,6 kg. 
K8891 p Stuk 239,-

239,-

Erzi® Trainingsboard medium
- Inhoud: Trainingsboard en 2 houten handgrepen 
- Afmetingen: 66 x 17 x 32 cm 
- Gewicht: 5,1 kg
K8890 p Stuk 129,-

129,-

Erzi® Trainingsboard small
- Inhoud: 1 x Trainingsboard, 2 houten handgrepen 
- Afmetingen: 66 x 17 x 18 cm 
- Gewicht: 2,9 kg. 
K8889 p Stuk 89,-

89,-

Het trainingsbord wordt gebruikt om de vinger-, arm- en 
bovenlichaamskracht te trainen. De combinatie van de 
klassieke grijpplank en het pegboard maakt talloze 
greep- en pull up-variaties mogelijk.

Antworks® Trainingsboard Ant Hill
Met de vier pegboards gebruik je de stokjes om van 
onder naar boven en weer terug te bewegen. Terwijl u 
doorgaat, wordt uw hele lichaamsgewicht op slechts 
één arm gehouden. Ideale pull-up training om de arm-, 
schouder- en rompspieren te versterken.
K8900 p 57 cm Stuk 67,95
K8901 p 72 cm Stuk 87,95
K8902 p 87 cm Stuk 104,95
K8903 p 102 cm Stuk 124,95

vanaf 67,95

ANTWORKS® TRAININGSBOARD ANT HILL

Antworks® trainingsbord Strong Ant III
De Strong Ant III is een speciaal trainingsbord voor het 
trainen en versterken van de vinger- en armspieren 
(grijpkracht). Het is met name geschikt voor klim- en 
bouldertraining.
K8908 p As Stuk 131,95

131,95

ANTWORKS® TRAININGSBORD 

STRONG ANT III

 B Ideale training voor klimmers en 

boulderaars

 B Veeleisende krachttraining met grip

 B Uitstekende kwaliteit

 B Vier verschillende hoogtes

 B Ideale training voor klimmen, crossfit en 

functionele training

 B Uitstekende kwaliteit

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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