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Sport-Thieme 
Optrek-Opdrukbeugel

De  optrek/opdrukbeugel kan op verschil-
lende hoogten aan de wandrekken wor-
den opgehangen en biedt veelzijdige trai-
ningsmogelijkheden. Bevestigd als een 
tricepssteun en als een horizontale sport, 

 4 Vergroot de trainingsmogelijkheden op uw klimrek

 4 Maakt een verscheiden-
heid aan kracht- en spier-
opbouwende training 
mogelijk

 4 Kan aan beide kanten 
worden gebruikt

Optrekstangen & accessoires

geven beide varianten speciale toevoegin-
gen aan de workout. Metalen constructie 
met houten sporten en dipstangen. 
BxHxD: ca. 70x50x34 cm, draagvermogen 
tot 120 kg. 
99 267 1808   Stuk 156,20 189,—

Sport-Thieme Variable op-
trekstang

Met bollen aan de greepuiteinden voor 
verschillende gripopties. Dankzij de ver-
schillende gripopties, versterking van tal-
loze spiergroepen. Incl. riem met klemver-
grendeling voor het variëren van de leng-
te. Gemaakt van hout. 56 cm lang. Max. 
belastbaar tot 130 kg. Ongeveer 1,2 kg. 
99 274 9408   Stuk 75,99 91,95

4 
Sport-Thieme Grijpbal Set

Praktische set voor intensieve training 
van het bovenlichaam bestaande uit 
2 gripballen en  zowel 2 lange lussen 
(elk 2,20 m) als 2 korte lussen (elk ca. 
40 cm). 
Set 7,40 8,95 besparen! 
99 273 7401 Set 60,29 72,95
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Sport-Thieme Dipstation 
voor muurbevestiging

Perfecte training van de rompspieren. 
Incl. rug- en onderarmenbekleding. 
Zilver, zwarte bekleding en grepen. 
BxHxD: 72x58,5x75 cm, voor wandbeves-
tiging, belastbaar tot 150 kg. 
99 133 5200   Stuk 255,37 309,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 1582-PS17-
312.6-Z
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Sport-Thieme 
Multi Optrekstang

Optrekstang voor wand- en plafondmon-
tage. 4 greepmogelijkheden voor ver-
schillende lichaamsgewichtsoefeningen. 
Geribde handgrepen voor optimale grip 
tijdens de training. Met 12 geïntegreerde 

oogjes voor het bevestigen van fitnessap-
paratuur. Incl. bevestigingsmateriaal voor 
beton en textielband. Gemaakt van ge-
poedercoat staal. Belastbaar tot 200 kg. 
Zwart. Staal met poedercoating. (LxBxH): 
120x41x30 cm. 10 kg. 
99 281 9701   Stuk 161,16 195,—
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 4 Wand- en plafondmontage mogelijk
 4 Bevestigingsmogelijkheden voor 
b.v. karabijnhaken, buizen, etc.

 4 Ruimtebesparende 
optrekstang met een 
grote verscheidenheid 
aan oefeningen

 4 Belastbaar tot 120 kg

Sport-Thieme 
Hoek-optrekstaaf

Ruimtebesparende pull-up bar voor meer 
oefeningsmogelijkheden. Voor bevestiging 
aan de muur. Incl. montage instructies. 
Verzinkt gegalvaniseerd staal, 1,2 m, ca. 
3,8 kg, belastbaar tot 120 kg, roestvrij. 
99 265 7309   Stuk 52,02 62,95
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 4 Studiokwaliteit
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