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Sport-Thieme Movebox
Dankzij deze multifunctionele Movebox 
heeft u een ruime keuze aan trainings-
mogelijkheden en dit op amper 2 m²: de 
mogelijkheden gaan van revalidatie- en 
therapieoefeningen tot de meer gedre-
ven fitnessoefeningen. De sportmateria-
len kunnen eenvoudigweg in de Move-
box opgeborgen worden. De box meet 
67x50x44 cm en weegt 13 kg.
De Movebox-set bestaat uit:
•    1 Sport-Thieme Movebox
•    1 Rol van kurk (30 cm lang, ø 10 cm)
•    1 Sport-Thieme turnmat “Club 10”
•    1 Thera-band, 5,5 m, rood (medium)
•    1 Sport-Thieme balanceerkussen 

“Gymfit”, 33 cm

•    1 Sport-Thieme Pilates soft bal, 
ø 22 cm, grijs

•    1 Sport-Thieme springtouw, blauw
•    2 Sport-Thieme gewichtsmanchette, 

1 kg elk
•    2 Sport-Thieme aerobic handhalter, 

1 kg elk
•    1 Sport-Thieme turnstaaf van beuken-

hout, 60 cm
•    2 Sport-Thieme elastische textielban-

den, 7 kg
•    2 Sport-Thieme elastische textielban-

den, 10 kg
Movebox zonder inhoud 
99 269 2207 Stuk 247,11 299,—
Movebox met inhoud
 77,69 94,— besparen! 
99 269 2210 Set 371,07 449,—

Movebox

Multifunctionele trainingstoestellen

Pedalo Fitbox
Multifunctionele trainingstoestellen en 
opbergbox in één. Voor een uitgebreide 
kracht, coördinatie en atletische training 
van alle belangrijke spiergroepen: plyo-
metrische training, horizontale en 
verticale trekoefeningen en evenwichts- 
en coördinatieoefeningen.

Fitbox Voor atletiek en krachttraining

De fitbox bevat:
•    1 paar voetrollen
•    1 paar textiel-powerbands
•    1 textiel flexband.
•    2 ronde staven
•    3 coördinatieballen
•    1 fasciakurkroller 15 cm
Berkenmultiplex, LxBxH: 78x38x33 cm, 
17 kg, belastbaar tot 120 kg. 
99 282 2600   Stuk 379,34 459,—
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Voor fysiotherapie & Fitness

Sport-Thieme 
Fitness Trampoline “Jump 3”

Trampoline met uiterst stabiel, poederge-
coat frame en een groter springvlak voor 
professioneel gebruik in de studio. De ve-
ring bestaat uit 36 rubberen rekkers - ide-
aal voor een intensieve, veilige en ge-
wrichtsvriendelijke training. Stabiele 
stand dankzij 6 poten, optimale stand 
dankzij de dubbele beugel. Inwerkende 
krachten worden via 2 extra poten afge-
leid. Grip is verstelbaar van 92-116 cm. ø 
trampoline: 125 cm, springvlak: ø 110 cm, 
max. belastbaar tot 130 kg, 16 kg. 
99 273 5405   Stuk 255,37 309,—
Getest door SGS-TÜV SAAR GMBH, Certificaatnr.: 
GS/71/220/17/0187
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 4 Gemakkelijke en 
veilige montage 
van het handvat

255,37

 4 Ideale trampoline voor cursussen
 4 Zeer stabiel frame met een buisdiameter 
van 32 mm

 4 Zeer stabiele dubbel potige-beugel
 4 Extra groot springvlak van 110 cm met 
38 individuele bungees


