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Semi-professioneel, blauw

Step-Aerobics

Professioneel

 4 3 verschillende hoogtes 
instelbaar

ning een feest. Ongeëvenaard door zijn 
doordachte monoblok constructie!
•  Belastbaar tot 110 kg 
•  LxBxH: 110x33x21-36 cm
•  Grijs-zwart-rood 
99 225 6652   Stuk 197,52 239,—

Opbergvak

In hoogte verstelbaar

Reebok Stepper Step
De nieuwe Reebok step! 
Deze step is volgens de nieuwste sport-
medische- en wetenschappelijke kennis 
ontwikkeld en is bij deskundigen gere-
nommeerd. Makkelijk in gebruik en het 
antislip oppervlak van de afzonderlijke 
onderdelen zorgt voor een aangename 
training. Professionele uitvoering 
met garantie voor fitnesscenter! 5 Jaar 
garantie!
•    Belastbaar tot 110 kg
•    LxBxH: 90x35x15, 20 of 25 cm
In 2 uitvoeringen:
•    Semiprofessioneel in wit/blauw incl. 

DVD
•    Professioneel: zwart-rood
Professioneel 
99 255 4509 Stuk 103,31 125,— 
vanaf 10 per Stuk 95,04 115,— 
vanaf 20 per Stuk 86,78 105,—
Semiprofessioneel, blauw 
99 149 0754 Stuk 103,31 125,— 
vanaf 10 per Stuk 95,04 115,— 
vanaf 20 per Stuk 86,78 105,—

Sport-Thieme® C-Step
Fitness- en therapieboog voor elk niveau 
en leeftijd. Verbetert de uithouding, 
kracht, mobiliteit en coördinatie. Ook 
bruikbaar als onderlegger bij krachtoefe-
ningen. 71x49,5x14,5 cm, belastbaar tot 
200 kg. 
99 233 7601-1   Stuk 86,78 105,— 
vanaf 10 per Stuk 76,82 92,95

Reebok Stepper “The Deck”
De nieuwe Reebok step! Deze stepper 
werd ontwikkeld naar de nieuwste sport-
medische en wetenschappelijke bevindin-
gen en heeft onder experten een legenda-
rische reputatie. Eenvoudig gebruik en 
antislip onderdelen maken van elke trai-

 4 Zeer robuust en stabiel
 4 3 verschillende hoogtes instelbaar

1 
1 

Sport-Thieme Aerobic 
Step “Pro”

Uithouding en versterking  van het cardio-
vasculair systeem. De training bouwt de 
spieren op in de billen en benen. Step in 3  
hoogtes instelbaar - ideaal voor beginners 
en gevorderden. Rubberen voetjes voor 
optimale stabiliteit en bescherming van 
de gewrichten. Antislip oppervlak voor 
betrouwbare grip. Gemaakt van TPR en 
PP. 33x100x12 / 17/22 cm. Belastbaar tot 
200 kg. 10,2 kg. Grijs-zwart. 
99 282 2004   Stuk 85,95 104,—
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 4 Aan beide zijden bruikbaar - 
stabiel en onstabiel

 4 Geschikt voor alle leeftijden 
en alle niveaus

5 jaar
garantie

vanaf 86,78

Bevestigingsmoge-
lijkheden voor 
tubes

Verstelbare 
rugleuning

3 85,95

Nieuw!  Reebok Mini-Step
De compacte Mini-Step in studiokwaliteit. 
Dezelfde functies als de originele Reebok 
Step. Belastbaar tot 110 kg. LxBxH: 
65.5x32x15 cm. 
99 255 4512   Stuk 59,46 71,95
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2 Nieuw!


