
214 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

 4 Zeer dunne opvouw-
bare Yogamat

 4 Ligt erg plat op de 
vloer

 4 Huidvriende-
lijk natuur-
rubber

 4 Genopte zijde voor slipvastheid
 4 Gestructureerde zijde voor optimale grip

Sport-Thieme Yoga Katoenen 
Gordel

De yogagordel zorgt voor de nodige stabi-
liteit en flexibiliteit bij de uitvoering van 
de oefeningen. Met behulp van de gordel 
worden de spieren op een gezonde manier 
gerekt, de positie verdiept zonder de spie-
ren en banden onnodig te belasten en de 
lichaamshouding verbetert. De gordel is 
individueel in lengte instelbaar via de 
gesp. 100% katoen, kunststoffen gesp, 
LxBxH: 182x3,8 cm . 
99 273 5001  Natuur Stuk 9,05 10,95 
99 273 5014  Blauw Stuk 9,05 10,95

Gentiaanblauw
Olijfgroen
Petrol
Hemelsblauw
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Yoga Cilinder

Praktische trainingshulp voor yoga-
oefeningen. Ontlast gewrichten en spie-
ren voor een langer vasthouden van de 
oefeningsposities. Sterk gecomprimeerde 
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Sissel Yoga-Blok Kurk
Voor Yoga-nieuwelingen en profs.  Ro-
buuste blok uit het natuurproduct “kurk”, 
extreem licht, gripvast en vormstabiel. 
Ca. LxBxH: 23x7,5x12 cm. 
99 184 6704   Stuk 12,81 15,50
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Sport-Thieme Yoga-Blok Kurk
Ondersteunt bij yoga-oefeningen. Af-

geronde hoeken voor een optimale veilig-
heid. Ook bruikbaar als onderlegger. Lx-
BxH: 23x7,5x12 cm. 
99 266 3308   Stuk 11,53 13,95

6 

Sport-Thieme Yoga-Blok Hout
Perfecte trainingshulp voor yoga-oefenin-
gen. Voor zit-, lig- en steunoefeningen. 
Van hout, LxBxH: 22,5x15x7,5 cm. 
99 273 4907   Stuk 12,36 14,95
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Sport-Thieme Yoga-Blok
Voor staande en zittende yoga-oefeningen. 
In 3 hoogtes bruikbaar (horizontaal, verti-
caal, vlak liggend). Optimaal inzetbaar 
voor positie- en evenwichtsverbetering. Uit 
EVA,  LxBxH: 22,5x15x7,5 cm. 
99 273 4806  Zacht, groen Stuk 9,05 10,95 
99 273 4819  Hard, blauw Stuk 10,70 12,95
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Yoga-Blok “Flach”

Plat yogablok in bordeaux gemaakt van 
EVA-schuim voor speciale yoga- en asa-
na-oefeningen. 30,5x20,5x5,5 cm, 300 g 
99 291 5803   Stuk 11,16 13,50
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Yoga-Wig

Bevordert een correcte houding, zelfs bij 
veeleisende yoga-oefeningen. Ontlast de 
gewrichten door een helling van 20 gra-
den. Weegt slechts 220 g dankzij 
EVA-schuimstof. Mate van hardheid toch 
vergelijkbaar met wiggen van hout of 
kurk. LxBxH: 50x15x5 cm. 
99 291 5904   Stuk 11,16 13,50
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Sport-Thieme Yo-
ga-Gordel “Polyester”

Praktische hulp voor een intensere stret-
ching, verbeterde houding en om de posi-
tie te verdiepen. Eenvoudig opgerold, 
vindt de riem zijn plaats in elke sporttas. 
Zorgt voor flexibiliteit en stabiliteit. Ge-
maakt van polyester met plastic gesp, 
LxB: 244x3,8 cm, zwart. 
99 273 5102   Stuk 7,85 9,50
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Yoga-Gordel “Purple”

Hoogwaardige ondersteuning voor veelei-
sende yoga-posities en stretchhulp voor 
beginners. Bestaat uit 100% katoen en 
een stabiele metalen gesp voor bevesti-
ging. LxB: 244x3,8 cm, 160 g. 
99 291 6109   Stuk 11,16 13,50

13 

Sport-Thieme Yoga-mat 
“Exklusiv”

Deze vormvaste yogamat bestaat uit 6 
mm dik polyvinylschuim, dat bijzonder 
huidvriendelijk is en de kou van de grond 
isoleert. Het celgesloten materiaal heeft 
een textielinlage die zorgt voor een hoge 
antislip en slijtvastheid. Sanitized-ver-
edeld (active, biozider agens: pyrithion-
zink) . Latexvrij, gecertificeerd volgens 
Öko-Tex standaard 100. LXBXH: Ca. 
185x70x0,6 cm. 
99 123 9401  Groen Stuk 36,32 43,95 
99 123 9414  Blauw Stuk 36,32 43,95 
99 123 9427  Zwart Stuk 36,32 43,95 
vanaf 8 per Stuk 33,84 40,95
Waarschuwing! Gebruik biociden veilig. Lees vóór ge-
bruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Sport-Thieme Yoga-mat 
“Classic”

Deze yogamat biedt u de ideale condities voor 
alle vormen van yoga. De oppervlakken zijn 
aan beide zijden gestructureerd en antislip. Ze 
bieden in elke positie een veilige stand en een 
uitstekende demping. Tegelijk is de mat aan-
genaam zacht, rekbaar en isolerend. Eenvou-
dig te reinigen. LxBxH: 180x60x0,5 cm. Actief 
biocide bestanddeel: thiabendazol. 
99 260 2006  Gentiaanblauw Stuk 21,45 25,95 
99 260 2019  Olijfgroen Stuk 21,45 25,95 
99 260 2022  Petrol Stuk 21,45 25,95 
99 260 2035  Hemelsblauw Stuk 21,45 25,95 
vanaf 10 per Stuk 19,79 23,95
Waarschuwing! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Yoga-mat “Slim”

Extra dunne yogamat gemaakt van 1,5 
mm rubber. Natuurlijk en huidvriende-
lijk, het geeft het gevoel van direct con-
tact met de grond. Het is antislip en 
isoleert tegen de kou van de vloer. Ge-
drukte richtlijnen dienen als leidraad 
en helpen bij het handhaven van de 
juiste houding tijdens alle oefeningen. 
LxBxH: ca. 180x67x0,15 cm. 
Zwart-blauwgrijs 
99 287 2908   Stuk 42,11 50,95
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groen
blauw
zwart

100 % katoenen vulling met  100 % po-
lyesterommanteling en katoenen hoes. 
2,6 kg. Lxø (“Rond”): ca. 70x25 cm. 
LxBxH: (“Rechthoekig”): ca. 60x30x15 cm 
99 291 6503  Rond Stuk 46,24 55,95 
99 291 6516  Rechthoek Stuk 42,11 50,95

Sport-Thieme Yoga-mat 
“Premium”

Slipvaste Yoga-mat uit celgesloten PVC-
schuim. Door de Dual-density-technologie 
heeft de mat een vaste structuur. Een ge-
nopte en gestructureerde zijde voor opti-
male grip en slipvastheid tijdens de oefe-
ningen. Genopt oppervlak: grijs, gestruc-
tureerd oppervlak: blauw. LxBxH: 
180x60x0,6 cm. 
99 260 2107   Stuk 29,71 35,95 
vanaf 10 per Stuk 28,06 33,95
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Nieuw!  Deuser Sports 
Yoga-mat “Kurk”

Dempende kurkcoating met een aange-
naam gevoel en dimensionale stabiliteit. 
Warmte-isolerend. Verwerkte materialen 
zijn bijzonder gripvast, antislip en resis-
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Antislip onderkant

Nieuw!

tent. Draagriem voor gemakkelijk trans-
port. Latexvrij schuimrubber, kurk. Lx-
BxH: 183x61x0,6 cm, 1,1 kg. SGS gecon-
troleerd. 
99 284 8004   Stuk 33,84 40,95

Nieuw!

Yoga
Nieuw!
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Prijs-Tip!

vanaf 19,79
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