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De Slashpipe: 
een iets andere training

De Slashpipe is verkrijgbaar in verschillende maten. 
Of het nu in de uitvoering Mini, Fit, Single of Pro is, 
met deze keuze kunnen zelfs de kleinsten optimaal 
trainen. Met de pipe is een afwisselende workout mo-
gelijk - of zittend, staand of liggend. Door het kleurige 
water binnenin wordt een oncontroleerbare eigen dy-
namiek gecreëerd . Uw taak is om de krachten te sta-
biliseren. Met deze functionele training bevordert u 
uw kracht, coördinatie en sensomotorische functies 
en een groot aantal spiergroepen. Een ware total body 
workout dus!

Single

Slashpipe “Single”
Op gebied van fitness en gymnastiek perfect bruikbaar. 
Voor de ontspanning- , sensomotoriek- , coördinatie- en 
krachttraining. Stabiliseert en traint het gehele lichaam. 
Incl. handgrepen en doppen. 50 cm lang, ø 6 cm, 0,9 kg. 
Made in Germany, gepatenteerde trainingshulp.
99 237 6501  Oranje Paar 119,83 145,— 
99 237 6514  Blauw Paar 119,83 145,—
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Slashpipe “Mini”
Trainingstoestel voor gymnastiek- en fitnesstraining. Bij-
zonder geschikt voor de ontspanning- , sensomotoriek- , 
coördinatie- en krachttraining. Beschikbaar in 2 kleuren. 
120 cm lang, ø 6 cm, 2,25 kg. 
99 237 6602  Oranje Stuk 119,83 145,— 
99 237 6615  Blauw Stuk 119,83 145,—
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Slashpipe “Fit”
Met water gevulde buis. Stabiliseert het lichaam en be-
vordert de uithoudingskracht. Ook als ontspannings- en 
sensomotoriekoefeningen geschikt. Voor gevorderde en 
volwassenen. Met handvatten en eindkappen.
150 cm lang, ø 7 cm, ca. 3,5 kg. 
99 237 6703  Oranje Stuk 136,36 165,— 
99 237 6716  Blauw Stuk 136,36 165,—
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Slashpipe “Pro”
Zeer bruikbaar in de fitness en gymnastiek. Voor de ont-
spanning- , sensomotoriek- , coördinatie- en krachttrai-
ning. Stabiliseert en traint het gehele lichaam. Incl. 
eindkappen en handgrepen. 150 cm, ø 9 cm, ca. 5,5 kg. 
99 237 6804  Oranje Stuk 172,73 209,— 
99 237 6817  Blauw Stuk 172,73 209,—
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Opbergen & accessoires in 
de online shop:
sport-thieme.nl

Sport-Thieme Steel Weighted Bar
De gewichtsstaaf uit verschillende gewichten voor elke soort van 
training. 
Dit toestel vinden we terug in zowel core- en aerobictraining, als-
ook in therapie- en gymnastiek. L: 122 cm, ø 30-37 mm, kern uit 
staal, grip uit vast, synthetisch rubber.

Sveltus Gewichtsstaaf “Weighted Bar”
Effectieve training voor rug-, borst-, schouder- en bil-
spieren met gewichten. Ideaal voor opwarming, voor 
core- en krachttraining. 7 gewichtsklassen. Per ge-
wicht één kleur. 100 cm lang, staalvulling, 1-4 kg: 
ø 30 mm, 5-6 kg: ø 40 mm.
99 143 7300  1 kg Stuk 11,53 13,95 
99 143 7313  1,5 kg Stuk 12,36 14,95 
99 143 7326  2 kg Stuk 14,01 16,95 
99 143 7339  3 kg Stuk 16,49 19,95 
99 143 7342  4 kg Stuk 17,31 20,95 
99 143 7355  5 kg Stuk 21,45 25,95 
99 143 7368  6 kg Stuk 23,93 28,95

 4 Incl. DVD (Duits)
 4 Verwisselbare 
gewichten

 4 Incl. DVD 
(Duits)

99 255 3607

Product-video beschikbaar zie:
sport-thieme.nl

Slashpipe

Mini

Fit

Pro

Effectieve training door middel van 
voortdurende compensatie van snel be-
wegende massa: stabilisatie door het 
hele lichaam!

Powerhoop “Deluxe”
De geliefde trainingshoepel voor thuis of in de fit-
nessstudio. De powerhoop garandeert een afwisse-
lende, effectieve training voor rug, romp, buik en 
taille. 4 kleine staalgewichten maken trainingsver-
betering mogelijk.  Met praktisch steeksysteem.  
Incl. DVD. 1,6-1,9 kg, ø ca. 100 cm 
99 107 7908   Stuk 60,29 72,95
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Powerhoop “Slim”
Ideaal trainingsapparaat voor beginners. De Power-
hoop staat garant voor gevarieerde, effectieve trai-
ning van rug, romp, buik en taille. Incl. Dvd.
1,4 kg, ø ca. 90 cm. 
99 107 7807   Stuk 33,84 40,95
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 4 100 cm lengte

5 

Gewichtstraining & Functionele Training

vanaf 11,16

6 33,84
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 4 122 cm Lang
 4 Rollen niet weg

 4 Elke Slashpipe® 
verkrijgbaar in 
blauw en oranje

1 kg, grijs 
99 140 1107 Stuk 11,16 13,50
2 kg, lichtblauw 
99 140 1110 Stuk 13,64 16,50
3 kg, rood 
99 140 1123 Stuk 16,12 19,50
4 kg, groen 
99 140 1136 Stuk 18,60 22,50

5 kg, geel 
99 140 1149 Stuk 21,07 25,50
6 kg, lila 
99 140 1152 Stuk 23,55 28,50
7 kg, lichtrood 
99 140 1165 Stuk 26,40 31,95
8 kg, oranje 
99 140 1178 Stuk 28,88 34,95


