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Gymstick Powerslider
Ideaal voor veld-, ijshockey- en terug-
slagsporten. Voor het trainen van snelle rich-
tingsveranderingen. Bevordert balans, snelheid, 
explosieve kracht en flexibiliteit. spreekt veel spier-
groepen aan, dankzij veelzijdige trainingsopties. Voor 
elk fitnessniveau, omdat de snelheid kan worden ge-
varieerd. Set bestaande uit Powerslider Board (180x50 
cm of 230x50 cm), 1 paar schuifafdekkingen voor voe-
ten, trainingsinstructies, mesh-tas 
99 266 9814  180 cm Set 72,69 87,95 
99 266 9801  230 cm Set 90,08 109,—

Set

Flowin Trainingsmatten 
incl. accessoires

Het unieke “High-Friction-trainingssys-
teem” van Flowin maakt een veel omvat-
tende en effectieve training van het ge-
hele lichaam van tot nu toe ongekende 
vorm mogelijk. Een veelzijdig trainingsap-
paraat. Voor personen van elke leeftijd en 
van ieder fitnesslevel geschikt. Sport: 
140x100x0,4 cm incl. opbergtas (rolbaar); 
Professional: 140x100x0,6 cm (niet rol-

 4 Incl. dvd 
 4 Op harde- en tapijt-
vloeren bruikbaar

baar), hoogwaardige uitvoering voor 
commercieel gebruik.
Fitness 
99 218 4441 5-delige set 110,74 134,—
Sport 
99 218 4425 7-delige set 144,63 175,—
Professional 
99 218 4438 6-delige set 230,58 279,—

Sport-Thieme 
Flow Slide Pads

Pads om de ondergrond effen te ma-
ken. Dics zijn aan beide zijden bruik-
baar. Eén zijde van vilt voor harde on-
dergronden, de andere van plastiek 
voor tapijten. Stabilisatie van de schou-
ders, heup, kniegewrichten en wervel-
kolom. ø 25 cm. Buitenmateriaal 100% 
nylon, binnenmateriaal polyethyleen. 
99 273 4705   Paar 17,31 20,95 
vanaf 10 per Paar 14,46 17,50

FlowTonic Verenigings-set
De FlowTonic-pads zijn ideaal voor cur-
sussen.
Set bestaat uit:
•  15 paar FlowTonic Pads 1|
•  1 draagtas 
Voor harde ondergronden
 84,46 102,20 besparen! 
99 232 3901 Set 246,28 298,—

FlowTonic Pads
Met de FlowTonic Pads spreekt u de ver-
schillende spieren en spiergroepen aan. 
Het ronde trainingstoestel dient voor de 
rekbaarheid en versterking van het li-
chaam. Celgesloten materiaal verhindert 
het indringen van vochtigheid. Klein, licht 
en mobiel. Door de coating van het mate-
riaal kunt u gelijkmatige en soepele bewe-
gingen doorvoeren. Gebruiksgebieden: fy-
siotherapie, fitness of pilates. Stabilisatie 
van de schouders, heup- en kniegewricht 
alsook de wervelkolom. Buitenmateriaal: 
100% nylon, binnenmateriaal: polyethy-
leen. ø 26 cm. 
Voor harde ondergronden 
99 232 3507 Paar 21,45 25,95

 4 Dubbelzijdig 
bruikbaar

Set

Sport-Thieme 
School- en Clubset “Flow 
Slide Pads”

De Sport-Thieme Flow Slide Pads zijn 
ideaal voor cursussen.
Set bestaat uit:
•  15 paar Sport-Thieme Flow Slide 

Pads 3|
•  1 Sport-Thieme opbergtas 
99 276 7505-1   Set 219,83 266,—
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Antje schreef:
“Goede combinatie 
met andere therapie-
materialen voor kracht 

en coördinatie”

Togu Brasil Aqua
Optimaal voor de aqua-fitness. Traint vin-
ger-, hand- en dieptespieren. Gewrichts-
vriendelijk door licht gewicht. Waterdicht: 
met bijkomende armbanden, waardoor de 
Brasil Aqua niet verloren gaat in het wa-
ter. 2 x 270g. Van ruton, groen. 
99 147 3807   Paar 23,93 28,95 
vanaf 10 per Paar 21,45 25,95

8 Togu Jacaranda Bal
Zelf gegenereerde bewegingen zetten de 
kogels in de bal in beweging. De trillingen 
worden doorgegeven aan het lichaam en 
de diepere spieren worden getraind. 
ø 14 cm, 0,5 kg, draagvermogen tot 
150 kg, Ruton met roestvrijstalen kogel. 
99 267 2306   Stuk 25,58 30,95 
vanaf 10 per Stuk 23,55 28,50

9 

17,31
vanaf

Product-video be-
schikbaar zie:
sport-thieme.nl
99 147 2631

Glij je fit!
 4 Rompstabilisatie
 4 Buikspiertraining
 4 Proprioceptieve training

Togu Brasil Handtrainer
De slimme vulling met lucht en gewichtjes 
geeft een gerichte bewegingsfeedback 
(schud-effect).
•  Dieptetraining van de spieren voor uw 

gezondheid en uw figuur
•  Versterking van het bindweefsel, pre-

ventieve rugtraining door minimale be-
wegingsamplitude

•  Gewrichtsbesparend door het kleine ei-
gen gewicht

•  Handig en aangenaam in gebruik door 
grootte, vorm en noppenprofiel (senso-
motoriek)

•  Van hoogwaardig Ruton met aangename 
Senso-noppen,Groen-geel, 200 g per 
stuk. 

99 147 2631   Paar 19,79 23,95 
vanaf 10 per Paar 17,31 20,95
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