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Sport-Thieme 
Standbokszak Punch 
Cilinder

Standvoet te vullen met water of 
zand. Uitermate geschikt voor de 
techniektraining. Verbetert de 
coördinatie en behendigheid. H: 
195 cm, gewicht ongevuld: 29 
kg, gewicht gevuld: 140 kg, ø 
Punch cilinder: 42 cm, zwart. 
• Basic: vaste verbinding tussen 
de basis en de cilinder. Totale 
hoogte 195 cm
•    Flex: Flexibele verbinding 

(veer) tussen de basis en de ci-
linder. Totale hoogte 195 cm

99 148 4508  Basic 
 Stuk 280,17 339,— 
99 148 4511  Flex 
 Stuk 296,69 359,—

Century 
Standbokszak 
Wavemaster 
“2XL Pro”

Het slagvlak is van zeer gecomprimeerd schuimstof over-
trokken met duurzaam vinyl. De lage voetsteun en de 
grote zandzak bieden de beste voorwaarden voor slag- 
en traptraining. Het lage zwaartepunt van de voetsteun 
zorgt voor stabiliteit en functionaliteit. Een extra groot 
vulgat en een geïntegreerde sluitkap zorgen voor veilig-
heid en laten een eenvoudig vullen met zand of water 
toe.
•    LxB: 170x45 cm (bekleding: 132 cm lang)
•    Gevuld ca. 120 kg
•    Rood, zwart, blauw of grijs
99 149 3708  Zwart Stuk 313,22 379,— 
99 149 3711  Blauw Stuk 313,22 379,— 
99 149 3724  Rood Stuk 313,22 379,— 
99 149 3740  Grijs Stuk 313,22 379,—

 4 Met trefzones

Trainingsdummy’s & Punch-cilinder

Sport-Thieme Boxing Tree
Voor boksen, vechtsporttrainingen of intensieve fitnes-
straining. Speciale indeling van de punch pads voor een 
perfecte uitvoering van slagcombinaties. Met cijfers op 
de pads voor een optimaal overzicht van de slagvolg-
orde. In hoogte verstelbaar. Standvoet kan worden 
gevuld met water of zand. Punch pads van PU. Zwart. 
99 277 6907   Stuk 423,14 512,—

 4 Alle Box-pads in hoogte verstelbaar
 4 De bokstrainer is in hoogte verstel-
baar van 130-187 cm

Punch Pad 2-5: 
25 cm, 7 cm dik

Punch Pad 1: 
28 cm, 7 cm dik

Upper Cut Pad: 
35x26 cm, 2,7-9 cm dik

Meer aanbevelingen:
258Bokshandschoenen pag.

 4 Grijs exclusief 
te verkrijgen bij 
Sport-Thieme!

Century Standbokszak “Torrent”
Staande bokszak voor Cardio-Kickboxing. Door klein for-
maat vereist weinig ruimte. Kleine basis voor eenvoudig 
bewegen. 3-delig gepatenteerd systeem voor perfecte 
schokabsorptie. Eenvoudig te monteren. “T1”: 152 cm 
hoog, 30 kg, gewicht gevuld met water: ongeveer 111 kg.
“T2 Pro”: 170 cm hoog, 32 kg, gewicht gevuld met water: 
ongeveer 113 kg.
99 275 0008  T1 Stuk 338,02 409,— 
99 275 0011  T2 Pro Stuk 423,14 512,—
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Century Standbokszak Wavemaster 
“2XL Pro” met Trefzones

Dummy met 10 trefzones die vitale punten op het li-
chaam voorstellen en het trainen van doelgerichte slagen 
mogelijk maakt. Slag- en traptechnieken oefenen. Met 
zand of water gevuld. LxB: 170x45 cm Bekleding: 
132 cm hoog. 
99 149 3737   Stuk 338,02 409,—
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 4 Luchtgevuld 4 PU-schuimstof

Set

Sport-Thieme Free Standing Bag
Te vullen met water of zand. Bij uitstek geschikt voor 
techniekverbetering. Met trefzones voor een doelgerich-
te precisie-training. Voordeel: Na een treffer richt de 
dummy zichzelf weer op. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: 
luchtkamer of PU-schuimstof. Met handvatbandjes. 
Lengte: 162 cm, ø  ca. 35 cm. Voet gevuld: 38 kg.
Return PU-schuimstof, rood 
99 148 4407 Stuk 255,37 309,—
Return luchtkamer, blauw 
99 148 4410 Stuk 214,05 259,—
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Standbokszak Set

Set bestaat uit:
•    1 paar 10 oz. bokshandschoenen, p. 258, 2|
•    1 paar boksbandages, pag. 258, 10|
•    1 punch cilinder Basic of Flex
99 148 4700-1  Basic Stuk 296,69 359,— 
99 148 4713-1  Flex Stuk 313,22 379,—
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basis

Flex: flexibele ver-
binding (veer) tus-
sen voet en cilin-

der

zwart
blauw
rood


