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Pro: 52x24 cm incl. bodem-
plaat voor een recht loopvlak 
op de bodem

Togu Jumper
•    Ideale drukverdeling door de gekende 

Dynair-techniek
•    Extreem dynamische rebound (tram-

poline-effect)
•    Goede stabiliteit van het voetgewricht
•    Antislip op alle ondergronden
•    Ook voor zijdelings aanspringen ontwik-

keld
•    “Beter grip oppervlak”
•    Bruikbaar aan beide zijden
•    Overdracht van het swingen op het li-

chaam
•    Door het geïntegreerde Easy Store Sys-

tem, geen extra opberghulp nodig
•    Bodemplaat voor een veilig staan op de 

onderkant (Jumper Pro)
Jumper Mini: 36x18 cm
Jumper Normal: 52x24 cm
Jumper Pro: 52x24 cm incl. bodemplaat
Incl. pomp en trainings-chart.

Reebok Core Board
Ideaal trainingstoestel voor de verbete-
ring van kracht, beweeglijkheid en even-
wicht. Oefent de rompmusculatuur en de 
tonus door de tilt-, stoot- en draaibewe-

Terra-Core Balance-Trainer
Meer dan 250 oefenmogelijkheden. Lucht 
regelbaar - daardoor geschikt voor elk fit-
nessniveau. Met halterstangen en grippen 
aan de onderkant. (LxBxH): 117x44x26 

Normaal: 
52x24 cm

Mini 
99 223 9910  Rood Stuk 94,21 114,— 
vanaf 4 per Stuk 80,12 96,95
99 223 9981  Grijs Stuk 104,13 126,— 
vanaf 4 per Stuk 94,21 114,—
Normaal 
99 223 9907  Rood Stuk 152,89 185,— 
vanaf 4 per Stuk 135,54 164,—
99 223 9994  Blauw Stuk 152,89 185,— 
vanaf 4 per Stuk 135,54 164,—
99 223 9952  Grijs Stuk 169,42 205,— 
vanaf 4 per Stuk 147,93 179,—
Pro 
99 223 9978  Rood Stuk 169,42 205,— 
vanaf 4 per Stuk 152,89 185,—
99 157 8805  Blauw Stuk 169,42 205,— 
vanaf 4 per Stuk 152,89 185,—

cm, ca. 14 kg, max. gewichtsbelasting: ca. 
450 kg, zwart-oranje. Inbegrepen in leve-
ring: Vicore Terra Core, luchtpomp, ven-
tielheffer, oefenposter (Duits) en DVD. 
99 254 6706   Stuk 296,69 359,—

gingen van het lichaam. Ook voor aerobic 
training of opdrukken geschikt. Oppervlak 
uit rubber, 72x52,5x17,2 cm, 12 kg, be-
lastbaar tot 110 kg. 
99 225 6665   Stuk 214,05 259,—

Balance-Stepper

Wat is Actisan?
Actisan is opgenomen in de kunststof 
van het toestel en is op ionische basis 
zeer effectief tegen virussen en 
bacteriën. Daarom is het veel efficiënter 
dan conventionele desinfecteermidde-
len en behoudt het zijn volledige effect 
gedurende ongeveer 5 jaar.

99 223 9910

Bekijk een toepassings-
video:
sport-thieme.nl

Mini: 
36x18 cm

Togu Jumper Double
Voor fitness en gezondheidstraining. Train 
de stapcombinaties, evenwicht, kracht en 
uithoudingsvermogen met de beide jum-
pers. Door de kleuren rood/groen ook 
goed voor coördinatieoefeningen. Gele-
verd in een set van 2 in rood/groen, ruton 
en glasvezelversterkte plaat. Incl. pomp, 
training en gebruikshandleiding. Tot 
ca. 150 kg belastbaar, 36x18 cm. 
99 228 0703   2-delige set 172,73 209,—

 4 Jumper Pro: kan 
aan beide kanten 
worden gebruikt
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