
242 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

 4 Luchtdoorlatend
 4 Snel drogend
 4 Ideaal voor duursport
 4 Goed zichtbaar tijdens 
het hardlopen

Ironwear Pols- en enkel-
manchetten

Wrist-Ankle Irons zijn pols- en enkelman-
chetten voor aerobic-, (kick)boks-, kara-
te-, fitness- en looptraining. De manchet-
ten worden met de brede klittenband opti-
maal aan de pols aangepast. 100 % nylon. 
Leverbaar in 2 gewichtsklassen:
99 198 2435  0,45 kg Paar 23,93 28,95 
99 198 2464  1,10 kg Paar 37,15 44,95

 4 Vanaf 2 kg: 2 klittenbanden voor veilige sluiting
 4 Voor handen en voeten

 4 Brede klittenbandslui-
ting voor perfecte 
pols-aanpassing

 4 Voor handen en voeten

Ironwear-gewichtsvest, -manchetten, 
-broeken en enkelmanchetten lenen zich 
het best voor de fitness-, loop- en 
krachttraining . Voordelen van de Iron-
wear-gewichtsartikelen zijn de zachte en 
flexibel inzetbare Flex-Metaal-gewich-
ten. Hierdoor zijn alle producten in het 
water bruikbaar, bieden zelfs bij grote-
re sportieve werkingen een optimale 
pasvorm en zijn variabel inzetbaar, om-
dat de vulling veranderd kan worden. 
Dankzij de speciale beschermhoes glij-
den de gewichten eenvoudig in de ge-
wichtszakken en het zachte rubber 
wordt ook nog beschermd.

Ironwear 
Gewichtstrainer

Accessoires

Ironwear Korte sportvest
Sportvest met 4,5 kg extra gewicht voor 
een intensieve training van uithoudings-
vermogen, kracht en stabilisatie. Prima 
geschikt voor het opvoeren van prestaties 
in talrijke takken van sport. Atletische 
snit voor maximale beweeglijkheid. Incl. 
20 “Flex-Metal” gewichten van 230 g. 
Ademend en snel drogend. Dankzij 
“Flex-Metal” ook bruikbaar in het water. 
100% polyester. 
99 148 5602  Geel Stuk 106,61 129,— 
99 148 5631  Zwart Stuk 103,31 125,—

Sport-Thieme Gewichtsvest
Voor conditietraining in alle takken van 
sport. 100% polyester. Ca. 10 kg. Met 9 
vervangbare gewichtszakjes, past voor el-
ke lichaamslengte, zit goed dankzij de bre-
de gordels. 
99 148 9239   Stuk 68,55 82,95 
vanaf 4 per Stuk 64,42 77,95

 4 Variabele 
gewichtsuitrusting

 4 9 gewichtszakjes 
van 1 kg

 4 Elastisch ter hoog-
te van de borst

 4 Voor individuele 
aanvulling van 
Ironwear producten

Ironwear Extra Gewichten
Extra gewichten voor individuele uit-
rusting van Ironwear-producten. De ge-
wichten zijn zeer zacht en flexibel. Met 
afgeronde hoeken voor een veilige en 
comfortabele training. 10 “Flex-Metal” 
gewichten van 230 g. 
99 148 5628   10 stuks 29,71 35,95

Ironwear Kunstlederen hand-
en voetgewrichtsmanchetten

Deze hand- en enkelmanchetten worden 
bij de fitness- , aerobic- , karate- , box- en 
looptraining gebruikt. Het zachte opper-
vlak maakt de training comfortabel en vei-
lig. Door de brede klittenbandsluiting zijn 
de manchetten optimaal aanpasbaar. 
Dankzij “Flex-Metal” eveneens in water te 
gebruiken. Makkelijk te reinigen opper-
vlak, kunstleder. Elk 0,45 kg. 
99 111 0904   Paar 33,84 40,95

Gewichtstraining

Ironwear Gewichtsvest , kort
Gewichtsvest met 4,5 kg extra gewicht. 
Voor een nog intensievere en effectievere 
training, Met 18 “Flex-Metal” gewichten 
van 230 g voor individuele aanpassing. 
Ideaal voor loop-, kracht- en fitnesstrai-
ning. Gewicht opvoerbaar tot max. 9 kg. 
Dankzij “Flex-Metal” ook bruikbaar in wa-
ter. 100% nylon. 
99 148 5615   Stuk 98,35 119,—
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Ironwear gewichtsbroek
Verstevigt en stabiliseert de beenspieren. 
Broek met 4,5 kg extra gewicht (uitbreid-
baar tot 9 kg). Maximale bewegingsvrij-
heid door open binnendijbeen. Klitten-
bandgordel verstelbaar van ca. 65-135 
cm. Incl. 18 “Flex-Metal” gewichten van 
230 g. Dankzij “Flex-Metal” ook bruikbaar 
in water. 100% nylon. 
99 148 5703   Stuk 119,83 145,—
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Ironwear Gewichtsvest 
Vrouwen

Aangename gewichtsvest met elastisch 
bovendeel in de borststreek. Met 16 
“Flex-Metal” gewichten van 250 g. Naar-
gelang de trainingsstand kunnen gewich-
ten toegevoegd of weggelaten worden. 
Perfect voor kracht-, loop- en fitnesstrai-
ning. Dankzij “Flex-Metal” tevens in water 
bruikbaar, gewichtsvest is wasbaar. 
99 111 2001   Stuk 136,36 165,—
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Ironwear Variable 
Gewichtsmanschetten

Adjustable Ankle Irons™ zijn variabele, 
per 200 g vulbare pols- en enkelman-
chetten voor (water)aerobic-, (kick)boks-, 
karate-, fitness- en looptraining. De man-
chetten worden met de brede klittenband 
optimaal aan de pols aangepast. 100 % 
nylon. Dankzij “Flex-Metal” ook in water 
bruikbaar. Leverbaar in 2 gewichtsklas-
sen:
99 198 2448  1,10 kg Paar 43,76 52,95 
99 198 2451  2,25 kg Paar 68,55 82,95
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Sport-Thieme 
Gewichtsmanchetten

Met bredere en langere klittenbandslui-
ting voor hand- en voetgewrichten. Van 
100% polyester.
99 218 3608  0,5 kg Paar 9,88 11,95 
vanaf 10 per Paar 8,22 9,95
99 218 3611  1,0 kg Paar 12,36 14,95 
vanaf 10 per Paar 11,16 13,50
99 218 3624  1,5 kg Paar 14,83 17,95 
vanaf 10 per Paar 12,81 15,50
99 218 3637  2,0 kg Paar 17,31 20,95 
vanaf 10 per Paar 15,29 18,50
99 218 3640  2,5 kg Paar 19,79 23,95 
vanaf 10 per Paar 16,94 20,50
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