
28 Priser er oplyst ekskl. moms og inkl. moms

 ✔ Inkl. antiskrid-
belægning

 ✔ Let at rengøre
 ✔ Overflade med 
struktur på 
begge sider

Sport-Thieme® 
Balance-Pad “Premium”

Den nye Balance-Pad med antiskrid 
belægning på begge sider.Ideel til koordi-
nations-, reaktions- og balancetræning. 
Ved hjælp af “skvulpeefekten” inder der 
hele tiden en stabiliseringsefekt sted un-
der træningen. Receptorerne stimuleres 
intensivt og den proprioceptive ydel-
sesevne stimuleres. Det superbløde spe-
cialskum med lukket cellestruktur er 
slidstærkt og er let at rengøre. 
LxBxH: ca. 50x40x6 cm. 

c

71 132 0002  Blå Stk. 394,— 493,— 
fra 6 pr. Stk. 386,— 483,— 
fra 10 pr. Stk. 370,— 463,—

71 132 0060  Antracit Stk. 426,— 532,— 
fra 6 pr. Stk. 418,— 522,— 
fra 10 pr. Stk. 402,— 503,—

Reebok® Step
Den nye Reebok Stepbænk! Denne 

step-bænk er udviklet efter nyeste sports-
medicinske og videnskabelige viden. En-
kel håndtering og skridsikre enkeltdele 
gør hver træning til en fornøjelse. Profes-
sionel udgave med garanti til itnessstu-
die brug! 5 års garanti!
•    Kan belastes op til 110 kg.
•    LxBxH: 90x35x15, 20 eller 25 cm
Nu i 3 udgaver:
•    Semi-professionel inkl. DVD TYSK , 

b

 ✔ Skridsikker overflade
 ✔ Højdeindstillelig i 3 trin

Sport-Thieme® Aerobic 
Stepbænk

Kvalitets stepbænk til itnesscentre og 
klubber. Indstillelig i 3 højder. Skridsikker 
overflade og standfaste gulvelemen-
ter. Højdeindstillelig på 15, 20 og 25 
cm. LxB: 97x36 cm. 5 års garanti! 
71 139 8902  Grå-sort Stk. 733,— 916,— 
fra 10 pr. Stk. 709,— 886,— 
fra 20 pr. Stk. 686,— 857,—

71 139 8915  Hvid-blå Stk. 756,— 945,— 
fra 10 pr. Stk. 733,— 916,— 
fra 20 pr. Stk. 709,— 886,—
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686,—fra

Sport-Thieme® Balance 
Jump

Et alsidigt træningsredskab til en afveks-
lende itnesstræning. Træn styrke, udhol-
denhed, balance og koordination. Balan-
cetræningen består af en halvrund gym-
nastikbold, som er forbundet med en 
platform med en skridsikker underside. 
Må belastes med op til 150 kg. Ø: 55 cm. 
H: 25 cm. Vægt: 5,5 kg. 
71 235 3601   Stk. 772,— 965,— 
fra 5 pr. Stk. 717,— 896,—
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 ✔ Uden kant
 ✔ Skridsikker underside

 ✔ Utallige øvel-
ses-mulighe-
der

Kan yderligere 

anvendes med 

elastikker eller 

tubes

Sport-Thieme® C-Step
Fitness- og terapibue til ethvert 

itness-niveau og alle aldre. Forbedrer ud-
holdenhed, styrke, bevægelighed og 
koordination. Kan også anvendes 
som underlag ved styrkeøvelser. 
71x49,5x14,5 cm. Må max belastes med 
200 kg. 
71 233 7601   Stk. 827,— 1.034,— 
fra 10 pr. Stk. 780,— 975,—

e

•    Professionel: Sort/rød
Professionel 
71 255 4509 Stk. 858,— 1.072,— 
fra 10 pr. Stk. 810,— 1.013,— 
fra 20 pr. Stk. 763,— 954,—

Semi-professionel, blå 
71 149 0754 Stk. 858,— 1.072,— 
fra 10 pr. Stk. 810,— 1.013,— 
fra 20 pr. Stk. 763,— 954,—

Professionel

Semi-professionel, blå

Allround-træning
Kombiner nu!

973 andre it-
nessredskaber

års
garanti5

Struktureret overflade på begge sider
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