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Sets

Hand- en armtrainers

Handtrainer “Flex Ion”
Met een nieuwe naam - identiek 
met het origineel! Hiermee is de 
doelgerichte training van individu-
ele vingers mogelijk. Bovendien 
worden coördinatie en kracht in 
het ganse onderarmbereik ge-
traind. Ideale handtrainer voor fit-
ness, therapie en revalidatie. Er-
gonomisch geoptimaliseerde 
vorm met brede handsteun. 
99 255 6606  Beige - 0,35 kg/vinger 
99 255 6619  Geel - 0,7 kg/vinger 
99 255 6622  Rood - 1,4 kg/vinger 
99 255 6635  Groen - 2,3 kg/vinger 
99 255 6648  Blauw - 3,2 kg/vinger 
99 255 6651  Zwart - 4,1 kg/vinger 
 Stuk 21,45 25,95 
vanaf 5 per Stuk 19,79 23,95

4-delige Set Sport-Thieme 
Bonen/Pittenzakjes

De set bestaat uit 4 bonen/pittenzakjes 
met een vulling van natuur- of kunststof-
granulaat van 120 g of 500 g, telkens 1 
zakje in blauw, geel, groen en rood.
Wasbaar met kunststof granulaat, 120 g, 
ca. 15x10 cm 
99 124 7507-1 4-delige set 11,53 13,95 
vanaf 10 per 4-delige set 10,70 12,95

Gewicht
0,25 kg
0,5 kg

1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

Afmeting
10x10 cm
15x15 cm
25x15 cm
30x15 cm
40x20 cm
35x25 cm
30x30 cm

Artikelnummer
99 214 2500
99 214 2513
99 214 2526
99 214 2539
99 214 2542
99 214 2555
99 214 2568

Artikelnummer
–

99 199 7402
99 199 7415
99 199 7428

–
–
–

Zonder klittenband Met klittenband
Prijs

6,57 7,95
7,40 8,95

9,05 10,95
10,33 12,50
13,64 16,50
15,29 18,50
16,12 19,50

Prijs
–

10,70 12,95
12,36 14,95
13,18 15,95

–
–
–

 4 Met startsysteem

TheraBand 
Flexibele oefenstaaf

De Thera-Band flexibele oefenstaf is een 
handig, gripvast en licht weerstandsmid-
del. Het wordt in de revalidatie gebruikt 
voor versterking van hand en pols, en van 
onderarm en schouder. De Thera-Band 
flexibele oefenstaf is 30 cm lang en in 4 
aan de diameter aangepaste weerstands-
graden verkrijgbaar. 

Gymnastiekzandzak
Veelzijdig inzetbaar in gymnastiek, thera-
pie en revalidatie. Met de klittenband be-
vestigt u de zandzakken aan alle ledema-
ten. Ook voor stabiliseren goed geschikt, 
daar de fijnkorrelige vulling alle lichaams- Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Togu Senso Walking 
Trainer Light

De handige begeleiders. Klein, aange-
naam zacht, licht en goed in de hand 
liggend. Ze zorgen voor een goede 
bloeddoorstroming van de handen, zijn 
hygiënisch afwasbaar en kunnen overal 
worden meegenomen. In open lucht of 
op de loopband  - dit wil de jogger niet 
meer missen. Ca. 7,5x4 cm, 17 g, rood. 
99 147 2602   Paar 10,33 12,50 
vanaf 10 per Paar 7,40 8,95

Top beoordeling
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Powerball
Traint alle armspieren evenals grijpkracht 
en coördinatie. De Powerball past zich al-
tijd aan uw niveau aan. Powerball Auto-
start: met rotor voor een gemakkelijke 
start. Ideaal voor golfspelers, basketbal-
lers, klimmers, roeiers, enz. Tot 16.000 
omwentelingen/minuut haalbaar. Ca. 
250 g. Plastic, gummirand, ø ca. 7,5 cm. 
99 259 2800  Basic Stuk 17,31 20,95 
vanaf 6 per Stuk 16,12 19,50 
vanaf 12 per Stuk 15,29 18,50
99 259 2813  Auto start Stuk 28,06 33,95

3 

5 
Set

Handtrainerset 
“Flex Ion”

De complete handtrainerset “Flex Ion” 
in 6 verschillende sterktes. Met prak-
tische staander! 
99 255 6707   Stuk 136,36 165,—

6 

7 

Togu Senso Walking 
Trainer Plus

Het kleine multi-toestel. Gelijktijdige 
training voor de spieren van hand, on-
derarm en bovenarm. Ideaal voor vetver-
branding door het energieverbruik van 
uw spieren. Ergonomisch gevormd, 
zacht, goed in de hand liggend en hygië-
nisch afwasbaar. 11x5 cm, 250 g elk, 
blauw. 
99 147 2615   Paar 18,60 22,50 
vanaf 10 per Paar 15,29 18,50
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Handtrainer “Spin”

Traint armspieren, gripkracht en coördina-
tie. Het gyroscopische principe zorgt er-
voor dat de rubberen bal binnenin in be-
weging blijft door pure spierkracht. Ver-
hoogt de bloedcirculatie in de arm. Geen 
batterijen of accus nodig. Kunststof om-
hulsel, ø 7,5 cm, 250 g. 
99 291 9401   Stuk 15,29 18,50 
vanaf 5 per Stuk 14,46 17,50 
vanaf 10 per Stuk 13,64 16,50

Geel, 0,7 kg 
99 218 3031 Stuk 13,18 15,95
Rood, ca. 1,5 kg 
99 218 3002 Stuk 15,29 18,50
Groen, ca. 2,5 kg 
99 218 3015 Stuk 16,12 19,50
Blauw, ca. 3,5 kg 
99 218 3028 Stuk 17,31 20,95
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Nieuw!

Wasbaar met kunststofgranulaat, 500 g, 
ca. 20x15 cm 
99 124 7709-1 4-delige set 25,58 30,95 
vanaf 10 per 4-delige set 23,93 28,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.
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Vulling van fijn-
korrelige, platte 
plastic korrels

 4 Aan handen en voeten 
te gebruiken

delen goed omsluit. Met weefsel versterkt 
kunstleder (73 % polychloride, 27 % po-
lyester), hygiënisch afwasbaar.
Met klittenband 


