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Sport-Thieme Set van 10 elas-
tische Textielbanden “Ring”

10 kg treksterkte voor de beginnende  tot 
gevorderde training. Rubberen omhulsel: 
voor optimale strekeigenschappen. Dank-
zij textielverwerking ook bruikbaar in het 
water. Incl. oefenposter. Gerubberd. 
42 cm lang. 10 kg treksterkte. 
99 280 8808   10-delige set 42,11 50,95

Elastische banden

Sport-Thieme 
Elastische Textielband

Elastische band met 8 loops voor fitness, 
training en therapie. De extra brede lus-
sen maken het instappen met turnschoe-
nen makkelijker. Latex met polyester 
naad. L: 96 cm. 
Treksterkte 7 kg 
99 237 8204 Stuk 9,05 10,95 
vanaf 5 per Stuk 7,85 9,50
Treksterkte 10 kg 
99 237 8217 Stuk 12,36 14,95 
vanaf 5 per Stuk 11,53 13,95
Treksterkte 15 kg 
99 237 8220 Stuk 14,01 16,95 
vanaf 5 per Stuk 13,18 15,95
Treksterkte 20 kg 
99 237 8233 Stuk 15,66 18,95 
vanaf 5 per Stuk 14,83 17,95

Sveltus Maxi-Elastiband
De Sveltus Maxi-Elastiband is een zeer 
sterke stoffen band met een lengte van 
100 cm. De 5 voorgevormde lussen zijn 20 
cm lang en door hun grootte een veelvoud 
aan nieuwe oefeningen. Treksterkte 10 kg. 
99 237 8103   Stuk 17,31 20,95 
vanaf 5 per Stuk 15,66 18,95

Sveltus Elastiband
Zeer sterke, elastische band uit doek met 
een treksterkte van 7, 10, 15 of 20 kg . De 
ingewerkte sleuven, met cijfers geken-
merkt, maken verschillende oefeningen 
mogelijk zonder vooraf de band op lengte 
in te stellen. L: ca. 80 cm . Incl oefenings-
poster. 100% nylon. 
7 kg, oranje 
99 237 7908 Stuk 10,70 12,95 
vanaf 5 per Stuk 9,88 11,95
10 kg, geel 
99 237 7911 Stuk 14,46 17,50 
vanaf 5 per Stuk 13,64 16,50
15 kg, zwart     
99 237 7924 Stuk 16,94 20,50 
vanaf 5 per Stuk 16,12 19,50
20 kg, blauw 
99 237 7937 Stuk 19,42 23,50 
vanaf 5 per Stuk 18,60 22,50
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SetSport-Thieme Set van 
elastische textielbanden

10 elastische banden in één treksterkte. 
Incl. 1 oefenposter per set. Voor gebruik 
bij fitness-cursussen, bij het opwarmen 
voor balspelen, aqua-fitness en veel 
meer.
Treksterkte 7 kg 
99 237 8305 Set 68,55 82,95
Treksterkte 10 kg 
99 237 8318 Set 103,31 125,—
Treksterkte 15 kg 
99 237 8321 Set 111,57 135,—
Treksterkte 20 kg 
99 237 8334 Set 119,83 145,—

Sveltus Multi-Elastiband
De multi-elastische band is een zeer ster-
ke stoffen band met een lengte van 110 
cm. Hij combineert de elastiband met de 
maxi-elastiband. Met 2 grotere lussen 

aan elk uiteinde van de band zijn verschil-
lende nieuwe oefeningen mogelijk. De riem 
is verkrijgbaar in de treksterkten 10 kg, 15 
kg en 20 kg. 
99 270 3204  10 kg, groen Stuk 15,66 18,95 
99 270 3217  15 kg, paars Stuk 17,31 20,95 
99 270 3220  20 kg, blauw Stuk 24,75 29,95
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nen, armen en rug. Verschillende trek-
sterkten: voor elk niveau van presteren. 
Ook bruikbaar in het water. Gemaakt van 
latex en polyester garen. 120 cm, blauw 
en rood. 
99 280 8303  10 kg Stuk 13,64 16,50 
vanaf 5 per Stuk 12,81 15,50
99 280 8316  15 kg Stuk 15,29 18,50 
vanaf 5 per Stuk 14,46 17,50

Sport-Thieme 
Elastische Textielband 
“Flex-Loop”

Weerstandsband voor gebruik in thera-
pie- en fitnessstudios. Fitnessband met 
lussen voor eenvoudige handeling en 
aanpassing van de intensiteit. Verschil-
lende trainingsopties voor buik, be-
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Meer tubes en banden 
in de online shop:
sport-thieme.nl
99 148 8311
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CM-band
Elastische en scheurvaste trainingsband 
voor effectieve training van het hele li-
chaam. Weerstand en lengte van de band 
zijn verstelbaar, zodat elke spier optimaal 
kan worden getraind. Goede grip door in-
gewerkte grepen voor handen, voeten en 
bovenbenen. Gebruik ook in water moge-
lijk. Geen allergieproblemen, omdat de 
afzonderlijke latex snoeren compleet om-
wikkeld zijn. Omwikkeling 100% nylon. In-
clusief handleiding. Trekkracht ca. 15 kg.
Per stuk 
99 187 7003 Stuk 14,01 16,95
10-delige set 
99 187 7032 10-delige set 111,57 135,—
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 4 Dankzij textielverwerking 
ook te gebruiken in water

 4 Incl. oefenposter (Duits)
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