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Semi-Professional

•  = Bij levering inbegrepen      (•) = Als accessoire leverbaar      – = Niet inbegrepen

Concept2 Roeitoestel 
“Model E” met PM5 Monitor

Het Concept2 roeiapparaat “Model E” be-
schikt met de PM5-monitor over de mo-
dernste monitor uit de roeitoestellenreeks 
en is tevens het multi-talent voor thuis en 
voor in de fitness studio. Het Concept2 

“Model E” kenmerkt zich vooral door een 
aangename zithoogte, de geïntegreerde 
digitale hartslagmeting en een zacht roei-
gevoel. 

99 134 5706   Stuk 1.114,88 1.349,—

 4 Samenklapbaar voor 
plaatsbesparende berging

 4 Met intelligente PMS prestatiemeter
 4 Zeer robuuste afwerking

4 

Professional

Professional

Roeitoestellen

Sensosports Roeitoestel 
“DryRow”

Roeitoestel traint coördinatie en balans. 
Bevordert de kracht van benen, romp en 
bovenlichaam. Speciaal weerstandssys-
teem voor roeisensatie zoals op het water. 
Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. 

 4 Gepatenteerde kanteltechnologie
 4 Speciaal weerstandssysteem: Voor roergevoel 
zoals op het water

Made in Germany. Incl. vloermat. Ge-
maakt van hout, LxBxH: 210x84x45 cm. 
Belastbaar tot 150 kg. 30 kg totaalge-
wicht. 
99 278 8005   Stuk 1.102,48 1.334,—
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 4 Geluidloos en slijtvrij
 4 Zacht, aangenaam en verrek-
kingvrij weerstandsgevoel

WaterRower 
Water roeimachine

De wielen van polyurethaan met kogella-
gers lopen slijtvrij en geluidloos over de 
looprails. De 8 wielen bieden daarbij sta-
biliteit zowel in horizontale als in verticale 
richting en dus zitvastheid. De precisie-
staafkoppeling draagt de kracht van de 
trekband over op het waterrad en heeft 
absoluut geen speling. Dit is een heel bij-
zonder kwaliteitskenmerk en het belang-
rijkste deel van de “WaterRower”. Deze 
koppeling zorgt voor het “zachte”, aange-
name en vooral “verrekkingsvrij” weer-
standsgevoel dat de “WaterRower” bij het 
roeien verschaft. Het framegestel wordt 
van massief hout gemaakt. De zitting is 
ergonomisch gevormd (stuitbeenvrijheid) 
en laat maximale bewegingsvrijheid bij 

het roeien toe. 28 kg (zonder water).
Eik 

99 227 5589 Stuk 1.098,35 1.329,—
Es 

99 227 5547 Stuk 1.098,35 1.329,—
Clubsport 

99 227 5550 Stuk 1.189,26 1.439,—
Kerselaar 

99 227 5563 Stuk 1.271,90 1.539,—
Notelaar 

99 227 5576 Stuk 1.437,19 1.739,—
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Model
Merk
Tijdsmeting, trainingstraject,
Roeislagen, energieverbruik
Borstriem
Signaal pulsbovengrens optisch / Akoestisch
Programma / Polsgestuurd / Gebruiker
Rolsysteem / Materiaal van de rail
Zithoogte
Remsysteem
PC-interface
Vliegwielmassa
Belastingsregelgeving
Afmetingen (LxBxH)
Opslagafmetingen (LxBxH)
Max. gewichtsbelasting
Jaren garantie
Artikelnummer

Prijs

5| ST 500
Sport-Thieme

•

(•)
– / –

5 / – / –
Aluminium

33,5 cm
Magneet

–
5 kg

8 Remniveaus
192x48x68 cm
83x48x141 cm

135 kg
3 / 1 / –

99 226 9939

759,50 919,—

2| Water-Roeitoestel
Water Rower

•

(•)
•/•

– / – / –
Geëxtrudeerd plastic

31 cm
Water
•
–

Afhankelijk van treksnelheid
215x56x53 cm
53x55x210 cm

180 kg
3 / 2 / 1

zie boven

van 1.098,35 1.329,—

4| Model E
Concept2

•

(•)
– / –

9 / – / 1
Edelstaal

51 cm
Luchtweerstand

•
–

Afhankelijk van treksnelheid
240x61x90 cm
69x119x138 cm

227 kg
2 jaar / 5 jaar op frame

99 134 5706

1.114,88 1.349,—

Top Prijs!

Top Prestatie!

Onze
tip

Essen-

Clubsport
Kerselaar

Eik

Walnoothout

Notelaar

Zithoogte: 35,5 cm. Display met weergave 
van tijd, afstand, watt en calorieën. Met 
transportrollen voor vrije locatiekeuze. 
LxBxH: 239x64x110 cm. 

99 294 0801   Stuk 842,15 1.019,—

Nieuw!  PB Extreme 
Roeitoestel “Rower”

Robuuste verwerking voor de professione-
le sector. Zeer rustige en stille run. Lucht-
weerstand instelbaar in 9 niveaus. Ergo-
nomische stoel voor comfortabel trainen. 
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Nieuw!

3| Rower
PB Extreme

•

•
–
–

Edelstaal
35,5 cm

Luchtweerstand
–
–

Afhankelijk van treksnelheid
239x64x110 cm
239x64x110 cm

227 kg
3 / 2 / 1

99 294 0801

842,15 1.019,—

 4 Hoogwaardige afwerking 
en een ergonomische pas-
vorm zorgen voor professi-
onele trainingsapparatuur.


