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OEFENBAND
OEFENBAND.
Een eenvoudig middel voor kracht- en coördinatietraining.
Het oefenband wordt standaard licht gepoederd geleverd.
Om de leversduur van het oefenband te verlengen raden wij
aan om het oefenband regelmatig te voorzien van talkpoeder.
Het oefenband is leverbaar in verschillende uitvoeringen:
Geel: Extra licht
Rood: Licht
Groen: Medium
Blauw: Sterk
Zwart: Extra sterk
Oefenband 1,2 mtr. x 14 cm.
682100: Geel
682101: Rood
682102: Groen
682103: Blauw
682104: Zwart
Oefenband 5,5 mtr. x 14 cm.
682110: Geel
682111: Rood
682112: Groen
682113: Blauw
682114: Zwart
Oefenband 25 mtr. x 14 cm.
682120: Geel
682121: Rood
682122: Groen
682123: Blauw
682124: Zwart
Oefenband 45 mtr. x 14 cm.
682130: Geel
682131: Rood
682132: Groen
682133: Blauw
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OEFENBAND TOEBEHOREN
DEURANKER VOOR OEFENBAND.
Een hulpmiddel om het oefenband aan een deur te
bevestigen. Gemakkelijk aan het oefenband te bevestigen.
De deuranker voor oefenband is leverbaar in 1 uitvoering.
682210 - per stuk

HANDVATTEN VOOR OEFENBAND.
Een hulpmiddel om stevige grip op het oefenband te krijgen.
Gemakkelijk aan het oefenband te bevestigen.
De handvatten voor oefenband zijn leverbaar in 1 uitvoering.
682211 - per paar

TALKPOEDER VOOR OEFENBAND.
Een onderhoudsmiddel voor het oefenband om de levensduur
te verlengen.
Makkelijke strooi verpakking met een inhoud van 100 gram.
Het talkpoeder voor oefenband is leverbaar in 1 uitvoering.
401104 - per stuk
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OEFENTUBES
BODY TUBINGSET.
Een veelzijdig trainingsmiddel voor kracht- en
coördinatietraining.
De body tubingset wordt standaard geleverd met 3
verschillende tubes inclusief foam handgrepen.
De body tubingset is leverbaar in 3 uitvoeringen.
682200: Geel - Licht
682201: Groen - Medium
682202: Rood - Zwaar

SLINGTRAINER/SUSPENSIONTRAINER.
Een trainingsset met een groot scala aan trainings
mogelijkheden.
De slingtrainer/suspensiontrainer wordt standaard geleverd
met een uitgebreid trainingsschema.
De slingtrainer/suspensiontrainer.
682220 - per set

TONE LOOP.
Een circulair weerstandsband voor het trainen van de armen
en benen.
Afmeting 22 x 5 cm.
De tone loop wordt standaard per stuk geleverd.
De tone loop is leverbaar in 4 uitvoeringen.
682250 - Geel: extra licht
682251 - Rood: licht
682252 - Groen: medium
682253 - Blauw: sterk
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ARM- EN HANDTRAINERS
SCHOUDERSTRETCHER.
Een niet elastische oefentube om makkelijk, op bijna elke
locatie, te werken aan de kracht en bewegingsvrijheid van
de schouder en rug. Standaard wordt de schouderstretcher
geleverd met een deuranker, catrol en handvatten.
De schouderstretcher is leverbaar in 1 uitvoering.
682209 - per stuk

EGGSERCIZER.
Een eivormig en ergonomisch gevormd kneedobject voor
verstevigen van de hand- en vingerspieren.
De eggsercizer is leverbaar in 4 uitvoeringen.
682300 - Geel: extra licht
682301 - Rood: licht
682302 - Groen: medium
682303 - Blauw: sterk

HANDTRAINER.
Een instelbare handtrainer voor het trainen van de arm- en
polsspieren. Gemakkelijk instelbaar met behup van een
draaiknop.
De handtrainer wordt per stuk geleverd.
De handtrainer is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682310 - Rood: licht
682311 - Grijs: zwaar
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BALANSTRAINERS
BALANSTRAINER INCLUSIEF TUBES.
Een veelzijdige balanstrainer met weerstandstubes voor een
complete stabiliteits- en coördinatietraining.
Afmeting: diameter 58 cm. en 25 cm. hoog.
De balanstrainer incl. tubes is leverbaar in 1 uitvoering.
682560 - per set

BALANSBOARD.
Een balansbord voor stabiliteits- en coördinatietraining met
een diameter 41 cm.
Maximale belasting van 110 kg.
Het balansboard is leverbaar in 1 uitvoering.
682565 - per stuk

TWISTBOARD.
Een bewegingstrainer voor de stimulatie van de schuine buiken heupspieren.
Het twistboard is leverbaar in 1 uitvoering.
682566 - per stuk
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TRAMPOLINES
TRAMPOLINE.
Een kwalitatief hoogwaardige trampoline met gegalvaniseerde
poten om ook buitenhuis te kunnen trainen.
De trampoline is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682567 - diameter 95 cm.
682568 - diameter 125 cm.

AEROBIC STEPS
AEROBIC STEP.
Een verstelbare aerobic step met TPR afgewerkte bovenzijde.
In 3 verschillende hoogtes te gebruiken: 15, 20 of 25 cm.
Afmeting: 90/97 x 36 cm. Maximale belasting 120 kg.
De aerobic step is leverbaar in 1 uitvoering.
682569 - per stuk
Optioneel:
Ophoging set t.b.v. Aerobic step
682570 - per set

AEROBIC POWER STEP.
Een verstelbare aerobic step met anti-slip bovenzijde.
In 3 verschillende hoogtes te gebruiken: 11, 16 of 21 cm.
Afmeting: 110 x 41 cm. Maximale belasting 160 kg.
De aerobic power step is leverbaar in 1 uitvoering.
682564 - per stuk
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SPRINGTOUWEN
SPRINGTOUW/SPEEDROPE.
Een basis trainingsmiddel voor snelheids- en
coördinatietraining. Met een lengte van 275 cm. is het
springtouw/speedrope voor bijna alle lichaamslengtes
geschikt.
Alleen leverbaar met handvatten in de kleur zwart.
Het springtouw/speedrope is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682562 - tubing springtouw/speedrope zwart
682563 - PVC/staal springtouw/speedrope

TRIMWIELEN
DUBBELTRIMWIEL.
Een trimwiel voor intensieve grond trainingen.
De dubbeltrimwiel deluxe wordt standaard geleverd inclusief
kniemat en met foam afgewerkte handvatten.
De dubbeltrimwiel is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682590 - basic per stuk
682591 - deluxe per stuk

DEUR REKSTOK
DEUR REKSTOK.
Een metalen deur rekstok voor optrek oefeningen. De deur
rekstok is belastbaar tot 100 kg, en kan gebruikt worden in
deuropeningen van 68 tot 103 cm breed.
De deur rekstok is leverbaar in 1 uitvoering.
682579 - per stuk
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PUSH-UP BARS
PUSH-UP HANDVATTEN.
Een set metalen push-up handvatten voor intensieve grond
trainingen.
De push-up handvatten zijn voorzien van foam afgewerkte
handvatten.
De push-up handvatten zijn leverbaar in 1 uitvoering.
682577 - per paar

ROTERENDE PUSH-UP STEUNEN.
Een set roterende PVC push-up steunen voor nog intensievere
grond trainingen.
De roterende PVC push-up steunen zijn voorzien van een
vergrendelingsknop
De roterende push-up steunen zijn leverbaar in 1 uitvoering.
682578 - per paar
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pag. 8

FOAM MASSAGE ROLLEN
THE GRID FOAM ROLLER.
Een foam roller speciaal ontwikkeld voor zelfmassage SMRT
(self myofascial release therapy) en core training. Ideaal om
de buik-, rug-, bil-, heupspieren en de hamstring te trainen.
De The Grid foam roller is leverbaar in 4 uitvoeringen.
The Grid Mini 12,7 x 14 cm.
682501- Oranje
682502 - Zwart
682503 - Roze

The Grid Regular 33 x 13 cm.
682505 - Oranje
682506 - Zwart
682507 - Roze
682508 - Lime groen

The Grid 2.0 66,4 x 13 cm.
682510 - Oranje
682511 - Zwart
682512 - Roze
682513 - Lime groen

The Grid X 33 x 13 cm.
(extra stevig voor diepere massage)
682509 - Zwart
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FOAM MASSAGE ROLLEN
YOGA GRID FOAM ROLLER.
Een goedkopere alternatieve foam roller speciaal ontwikkeld
voor zelfmassage SMRT (self myofascial release therapy) en
core training. Ideaal om de buik-, rug-, bil-, heupspieren en
de hamstring te trainen.
De yoga grid foam roller is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682520 - 33 x 13 cm.
682521 - 61 x 13 cm.

MASSAGE BALLEN
MASSAGEBAL.
Een geavanceerde zachte massagebal om moeilijk bereikbare
plekken van het lichaam te kunnen masseren tot diep in het
weefsel.
Diameter 6,6 cm.
De massagebal is leverbaar in 1 uitvoering.
682525 - per stuk

FACTOR MASSAGEBAL.
Een geavanceerde hardere massagebal om moeilijk
bereikbare plekken van het lichaam te kunnen masseren tot
diep in het weefsel.
Diameter 7,1 cm.
De factor massagebal is leverbaar in 1 uitvoering.
682526 - per stuk
www.vangrinsvenmedical.nl
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OEFENBALLEN
OEFENBAL MET ABS.
Een opblaasbare oefenbal met ABS (anti burst system).
De oefenbal met ABS wordt standaard geleverd met
fasterblaster handpomp.
Maximale belasting 150 kg.
De oefenbal met ABS is leverbaar in 5 uitvoeringen.
682550 - Geel: diameter 40 cm. lichaamslengte 150 cm.
682551 - Groen: diameter 50 cm. lichaamslengte 160 cm.
682552 - Rood: diameter 60 cm. lichaamslengte 173 cm.
682553 - Blauw: diameter 70 cm. lichaamslengte 185 cm.
682554 - Zwart: diameter 80 cm. lichaamslengte >185 cm.

OEFENBAL SCHAAL T.B.V. 1 OEFENBAL.
682555 - per stuk

OEFENBALLEN STANDAARD T.B.V. 10 OEFENBALLEN.
682558 - per stuk

POMP VOOR OEFENBAL MET ABS.
682557 - per stuk

pag. 11

www.vangrinsvenmedical.nl

MEDICINEBALLEN
MEDICINEBAL.
Een hoogwaardige medicinebal voor een goede training.
De medicinebal heeft de mogelijkheid tot stuiteren wat de
trainingsmogelijkheden veelzijdig maakt.
De medicinebal is leverbaar in 5 uitvoeringen.
682571 - 1 kg. diameter 20 cm.
682572 - 2 kg. diameter 20 cm.
682573 - 3 kg. diameter 23 cm.
682574 - 4 kg. diameter 23 cm.
682575 - 5 kg. diameter 27 cm.

MEDICINEBAL OPBERGREK T.B.V. 5 MEDICINEBALLEN.
682576 - per stuk

OEFENMATTEN
OEFENMAT/FITNESSMAT.
Een hoogwaardig schuimrubberen vloermat met een hoge
dichtheid. De oefenmat/ﬁtnessmat is uitermate makkelijk te
reinigen en wordt standaard inclusief een handige draagtas
geleverd.
Afmeting: 185 x 60 x 1,5 cm.
De oefenmat/ﬁtnessmat is leverbaar in 3 uitvoeringen.
682580 - zwart
682581 - blauw
682582 - roze

www.vangrinsvenmedical.nl
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GEWICHTZAKKEN/BALLEN
POWERBAG.
Een met zand gevulde gewichtszak voor een intensieve
training. De trainingsmogelijkheden zijn met de Powerbag
ruim en stimuleren meerdere spiergroepen.
De powerbag is leverbaar in 5 uitvoeringen.
682585 - Oranje: 5 kg.
682586 - Geel: 10 kg.
682587 - Rood: 15 kg.
682588 - Blauw: 20 kg.
682589 - Zwart: 25 kg.

AQUABAG BULLET.
Een met water te vullen gewichtszak voor een intensieve
kracht- en stabiliteitstraining. De trainingsmogelijkheden
zijn met de Aquabag bullet ruim en stimuleren meerdere
spiergroepen.
De aquabag bullet is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682593 - Medium 25 kg.
682594 - Large 35 kg.

AQUABAG SLOSH BALL.
Een met water te vullen gewichtsbal voor een intensieve
kracht- en stabiliteitstraining. De trainingsmogelijkheden
zijn met de Aquabag slosh ball ruim en stimuleren meerdere
spiergroepen.
De aquabag slosh ball is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682595 - 30 cm. 15 kg.
682596 - 40 cm. 25 kg.
682597 - 50 cm. 40 kg.
pag. 13
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GEWICHTSMANCHETTEN
GEWICHTSMANCHETTEN.
Hoogwaardige neopreen gewichtsmanchetten met handige
klittenband sluiting voor een veelzijdige training van arm- en
beenspieren.
Gewichtsmanchetten worden standaard per paar geleverd.
De gewichtsmanchetten zijn leverbaar in 4 uitvoeringen.
682600 - 2 x 0,5 kg.
682601 - 2 x 1 kg.
682602 - 2 x 1,5 kg.
682603 - 2 x 2 kg.

GEWICHTSMANCHETTEN MET VARIABEL GEWICHT.
Hoogwaardige neopreen gewichtsmanchetten met variabel
gewicht. Met handige klittenband sluiting voor een
veelzijdige training van arm- en beenspieren.
Gewichtsmanchetten worden standaard per paar geleverd.
De gewichtsmanchetten met variabel gewicht zijn leverbaar
in 1 uitvoering.
682605 - 2 X 2,25 kg. (10 x 450 gr. losse componenten)

GEWICHTSVESTEN
GEWICHTSVEST.
Een gewichtsvest om te dragen tijdens een kracht- of
condiditie training voor extra ballast.
Het gewichtsvest is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682620 - 5 kg. vast gewicht.
682625 - 10 kg. (8 x 1250 gr. losse componenten)
www.vangrinsvenmedical.nl
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DUMBBELS
MINI FOAM DUMBBELS.
De mini foam dumbbels zijn uitermate geschikt voor lichte
training op elke gewenste plek en elk moment.
Voorzien van een foam afwerking tegen beschadigen van
vloeren.
De mini foam dumbbels worden standaard per paar geleverd.
De mini foam dumbbels zijn leverbaar in 2 uitvoeringen.
682738 - 2 x 0,5 kg.
682739 - 2 x 1 kg.

DUMBBELS VINYL.
Gietijzeren dumbbels met vinyl afwerking voor krachttraining
van schouders, armen en borst. De dumbbels vinyl worden
standaard geleverd per paar en zijn per gewicht voorzien van
een gekleurde vinyl afwerking.
De dumbbels vinyl zijn leverbaar in 7 uitvoeringen.
682740 - Roze: 2 x 0,5 kg.
682741 - Paars: 2 x 1 kg.
682742 - Geel: 2 x 1,5 kg.
682743 - Groen: 2 x 2 kg.
682744 - Rood: 2 x 3 kg.
682745 - Blauw: 2 x 4 kg.
682746 - Zwart: 2 x 5 kg.

www.vangrinsvenmedical.nl
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DUMBBELS
DUMBBELS MET RUBBEREN VOET.
Een stel hoogwaardige gietijzeren dumbbels met afgevlakte
rubberen voet tegen beschadiging van vloeren.
Dumbbels tot en met 5 kg. worden standaard per paar geleverd.
Dumbbels vanaf 6 kg. worden standaard per stuk geleverd
De dumbbels met rubberen voet zijn leverbaar in 15 uitvoeringen.
Per paar
682761 - 2 x 1 kg.
682762 - 2 x 2 kg.
682763 - 2 x 3 kg.
682764 - 2 x 4 kg.
682765 - 2 x 5 kg.
Per stuk
682766 - 1 x 6 kg.
682767 - 1 x 7 kg.
682768 - 1 x 8 kg.
682769 - 1 x 9 kg.
682770 - 1 x 10 kg.
682772 - 1 x 12 kg.
682774 - 1 x 14 kg.
682776 - 1 x 16 kg.
682778 - 1 x 18 kg.
682780 - 1 x 20 kg.

DUMBBEL OPBERGTOREN.
Een mooie opbergtoren voor 10 setjes dumbbels.
Geschikt voor o.a. dumbbels met rubberen voet.
De dumbbel opbergtoren wordt geleverd zonder dumbbels.

De dumbbel opbergtoren is leverbaar in 1 uitvoering.
682781 - per stuk
pag. 17
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DUMBBELS
DUMBBELSET.
Een professionele dumbbelset voor een effectieve
krachttraining. Een ﬂexibele training is met deze set mogelijk
door de losse gewichtschijven.
De dumbbelsset is leverbaar in 3 uitvoeringen.
682790 - 10 kg.
Bestaande uit:
1 x dumbbelstang 36 cm.
2 x 1125 grams schijf
2 x 2500 grams schijf
682791 - 15 kg.
Bestaande uit:
1 x dumbbelstang 36 cm.
2 x 500 grams schijf
2 x 1000 grams schijf
2 x 2000 grams schijf
2 x 3000 grams schijf
682792 - 20 kg.
Bestaande uit:
2 x dumbbelstang 36 cm.
4 x 1250 grams schijf
4 x 2500 grams schijf

www.vangrinsvenmedical.nl
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KETTLEBELLS
KETTLEBELLS MET RUBBEREN VOET.
Een hoogwaardige gietijzeren kettlebell met rubberen voet tegen
beschadiging van vloeren. Ideaal voor intensieve trainingen met
ruime trainingsmogelijkheden.
De kettlebell met rubberen voet wordt standaard per stuk
geleverd in de kleur zwart.
De kettlebell met rubberen voet is leverbaar in 8 uitvoeringen.
682704 - 4 kg.
682708 - 8 kg.
682712 - 12 kg.
682716 - 16 kg.
682720 - 20 kg.
682724 - 24 kg.
682728 - 28 kg.
682732 - 32 kg.

KETTLEBELLS VINYL.
Een hoogwaardige gietijzeren kettlebell met een vinyl laag
afgewerkt. Ideaal voor intensieve trainingen met ruime
trainingsmogelijkheden.
De kettlebell met vinyl afwerking wordt standaard per stuk
geleverd.
De kettlebell met vinyl afwerking is leverbaar in 6 uitvoeringen.
682690 - Paars 4 kg.
682691 - Geel 6 kg.
682692 - Groen 8 kg.
682693 - Rood 10 kg.
682694 - Blauw 12 kg.
682695 - Grijs 14 kg.
682696 - Zwart 16 kg.
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KETTLEBELLS
KETTLEBELL DISPLAYREK.
Een professioneel displayrek voor het opbergen van kettlebells.
Het kettlebell displayrek heeft een afmeting van 70 x 64 x 81
cm.
Het kettlebell display rek is leverbaar in 1 uitvoering.
682735 - per stuk

FITNESS HANDSCHOENEN
FITNESS HANDSCHOEN FIT EASY
Comfortabele handschoenen voor extra grip tijdens het trainen.
De ﬁtness handschoenen ﬁt easy zijn leverbaar in de kleur
zwart/wit en worden standaard per paar geleverd.
De ﬁtness handschoenen ﬁt easy zijn leverbaar in 4
uitvoeringen.
682793 - Small
682794 - Medium
682795 - Large
682796 - Extra large

www.vangrinsvenmedical.nl
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TRAININGSMEUBILAIR
UTILITY BENCH.
Een veelzijdige utility bench van hoogwaardige kwaliteit met
uitgebreide trainings mogelijkheden. Inclusief een rugsteun
met 8 standen en verstelbare en neerdrukkende rolkussens.

De utility bench is leverbaar in 1 uitvoering.
682797 - per stuk

SLANT BOARD.
Een slant board van hoogwaardige kwaliteit met uitgebreide
trainings mogelijkheden.
Het slant board is voorzien van een robuust stalen frame,
verstelbare neer drukkende rolkussens en een stevige vulling.

Het slant board is leverbaar in 1 uitvoering.
682798 - per stuk

FLAT BENCH.
Een ﬂat bench van hoogwaardige kwaliteit met uitgebreide
trainings mogelijkheden.
De ﬂat bench is voorzien van een robuust stalen frame en een
stevige vulling.

De ﬂat bench is leverbaar in 1 uitvoering.
682799 - per stuk
www.vangrinsvenmedical.nl
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TRAININGSLADDERS
AGILITYLADDER / TRAININGSLADDER / SPEEDLADDER.
Een agilityladder / trainingsladder / speedladder voor een
veelzijdige coördinatie- en krachttraining.
De ladder wordt standaard inclusief een opbergtas geleverd.
De agilityladder is leverbaar in 5 uitvoeringen.
682800 - Basic 6 mtr.: met verstelbare dwarsbalken
682801 - Fix 6 mtr.: met vaste dwarsbalken
682802 - Basic 8 mtr.: met verstelbare dwarsbalken
682803 - Fix 8 mtr.: met vaste dwarsbalken
682804 - Basic 9 mtr.: met dubbele verstelbare dwarsbalken

MARKEERSCHOTELS EN -KEGELS
MARKEERSCHOTELS.
Een set met 4x10 gekleurde markeerschotels voor het
afbakenen van een trainingsveld. De markeerschotelset wordt
standaard geleverd op een handige houder .
De markeerschotels hebben een diameter van 19 cm.
De markeerschotels zijn leverbaar in 1 uitvoering.
682810 - per set

MARKEERKEGEL.
Een oranje markeerkegel voor het afbakenen van een
trainingsveld. De kegel wordt standaard per stuk geleverd en
is alleen leverbaar in de kleur oranje.
De markeerkegel is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682815 - 23 cm. hoog
682816 - 30 cm. hoog
pag. 23
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TRAININGSHORDES
BOUNCE-BACK HORDE.
Een robuuste horde voor een coördinatie-, sprong- en
snelheidstraining. Voorzien van een verzwaarde onderkant
waardoor de horde automatisch terug komt in zijn positie.
De bounce back horde wordt per stuk geleverd.
De bounce-back hordes zijn leverbaar in 3 uitvoering.
682820 - 20 cm. hoog
682821 - 25 cm. hoog
682822 - 35 cm. hoog

HORDE BASIC.
Een stabiele horde van kunststof voor coördinatie-, sprong- en
snelheidstraining.
De horde basic wordt standaard per stuk geleverd.
De horde basic is leverbaar in 2 uitvoering.
682825 - 15 cm. hoog
682826 - 32 cm. hoog

KEGEL HORDE SET.
Een mooie 5 delige kegelvormige horde set met verstelbare
ligger voor coördinatie-, sprong- en snelheidstraining. In te
stellen op verschillende hoogtes 12,5 cm. - 22,5 cm. - 33 cm.
De kegel horde set bestaat uit: 2 oranje kegels, 2 hoogte
ladders en een dwarsligger van 100 cm. breed.
De kegel horde set is leverbaar in 1 uitvoering.
682828 - per set
www.vangrinsvenmedical.nl
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TRAININGSHORDES
VERSTELBARE HORDE SET
Een mooie 25 delige horde set met verstelbare ligger. In te
stellen op verschillende hoogtes. De verstelbare horde set
bestaat uit: 2 voetstukken, 2 staanders en een dwarsligger van
100 cm. breed.
De verstelbare horde set is leverbaar in 1 uitvoering.
682829 - Per set van 5 hordes

SLALOM STANGEN
SLALOM STANG.
Een slag- en slijtvaste stang van PE materiaal, voorzien van
een metalen punt voor bevestiging in de grond.
De slalom stang wordt standaard per stuk geleverd.
Afmeting: diameter 33 mm. en 160 cm. lang.

De slalom stang is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682805 - Rood
682806 - Geel

STANGEN TAS.
Een mooie opbergtas voor slalom stangen, maximaal 30 stuks.
De stang tas wordt standaard geleverd in de kleur zwart
Afmeting:180 x 20 x 20 cm.
De stangen tas is leverbaar in 1 uitvoering.
682807 - per stuk
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COÖRDINATIERINGEN
COÖRDINATIERINGEN.
Een slijtvaste ring van PE materiaal voor coördinatie training.
De ringen worden standaard per stuk geleverd.
Afmeting: Medium: diameter 50 cm.
Large: diameter 70 cm.
De coördinatie ringen zijn leverbaar in 8 uitvoeringen.
682840 - Medium rood
682841 - Medium groen
682842 - Medium geel
682843 - Medium blauw
682844 - Large rood
682845 - Large groen
682846 - Large geel
682847 - Large blauw

RINGEN TAS.
Een mooie opbergtas voor coördinatie ringen, maximaal 15
stuks. De ringen tas wordt standaard geleverd in de kleur zwart
Afmeting: Medium: diameter 52 cm.
Large: diameter 72 cm.
De ringen tas is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682848 - Medium, per stuk
682849 - Large, per stuk
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REACTIE BAL
REACTIE BAL / REFLEX BAL
Een driehoekige bal voor het trainen van de reﬂexen.
Door zijn vorm worden de reﬂexen ultiem op de proef gesteld.
De reactiebal is leverbaar in 1 uitvoering.
682945 - Per stuk

REBOUNDER / KEEPERS TJOEK
REBOUNDER / KEEPERS TJOEK.
Een ideaal middel voor keepers om reﬂexen en uithoudingsvermogen te trainen. Inklapbaar, verstelbaar en gemaakt van
lichtgewichtmateriaal.
Afmeting: 100 x 100 cm.
De rebounder/keepers tjoek is leverbaar in 1 uitvoering.
682942 - per stuk

SCHEIDSRECHTERFLUIT
SCHEIDSRECHTERSFLUIT CHROOM.
Een mooie scheidsrechtersﬂuit van chroom inclusief
halskoord.
De scheidsrechtersﬂuit chroom is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682830 - klein
682831 - groot
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STOPWATCHES
STOPWATCH BASIC.
Een eenvoudige zwarte stopwatch met geheugentijden en splittijden. Voorzien van groot display. Weergave van tijd, dag,
maand, uren en seconden (1/100).
De stopwatch basic is leverbaar in 1 uitvoering.
682835 - per stuk

STOPWATCH DELUXE.
Een luxe zwart/grijze stopwatch met 20 geheugentijden.
Voorzien van groot display met digitale weergave van alle
belangrijke functies.
De stopwatch deluxe is leverbaar in 1 uitvoering.
682836 - per stuk

STAPPENTELLER
STAPPENTELLER.
Een mooie basic stappenteller met weergave van aantal stappen
en tijd.
De stappenteller is leverbaar in 1 uitvoering.
682838 - per stuk
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MINI BIKE
MINI BIKE BASIC.
Een mooie compacte basic mini bike voor simpele trainingen.
Voorzien van een een draaiknop om de weerstand in te stellen.
De mini bike basic is leverbaar in 1 uitvoering.
682950 - per stuk

MINI BIKE OPVOUWBAAR.
Een mooie compacte en opvouwbare mini bike voor simpele
trainingen. Voorzien van een een draaiknop om de weerstand
in te stellen en computer met o.a. tijd weergave.
De mini bike opvouwbaar is leverbaar in 1 uitvoering.
682951 - per stuk

DUAL BIKE
DUAL BIKE.
Een mooie basic dual bike voor simpele trainingen.
Voorzien van draaiknoppen om de weerstand in te stellen.
De dual bike is voorzien van een instelbare trainingshoek.
De dual bike is leverbaar in 1 uitvoering.
682952 - per stuk
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STEPPER
STEPPER.
Een mooie compacte stepper voor simpele trainingen.
Voorzien van de optie om de weerstand in te stellen.
De stepper is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682953 - zonder computer
682954 - met computer

BESCHERMMATTEN
BESCHERMMAT.
Een beschermmat die uw vloer beschermt tegen beschadiging
en geluid dempend is. Om te kunnen trainen met een mini bike,
stepper, dual bike of ﬁtness apparatuur.
De beschermmat is leverbaar in 3 uitvoeringen.
682960 - Small
100 x 70 cm.
682961 - Medium
160 x 87 cm.
682962 - Large
200 x 92,5 cm.

PUZZEL BESCHERMMAT.
Een beschermmat van puzzelstukken die uw vloer beschermt
tegen beschadiging en geluid dempend is. Om te kunnen trainen
met een mini bike, stepper, dual bike of ﬁtness apparatuur.
De puzzel beschermmat is leverbaar in 2 uitvoeringen.
682963 - 4 puzzelstukken, 120 x 120 cm.
682964 - 6 puzzelstukken, 120 x 180 cm.
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FITNESS APPARATUUR
FITNESS APPARATEN.
Naast de vele ﬁtness- en oefenmaterialen is Van Grinsven Medical ook in staat om
vele ﬁtness apparaten te leveren. Van Grinsven Medical levert diverse type home
trainers, ligﬁetsen, cross trainers, loopbanden en roeimachines. Van een mooie
uitvoering voor thuis gebruik tot professionele uitvoeringen voor in bijvoorbeeld een
fysiotherapie praktijk.
Voor meer informatie over de verschillende types, uitvoeringen en bijbehorende
prijzen kunt u contact op nemen met Van Grinsven Medical.
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Naast ons assortiment ﬁtness- en oefenmateriaal leveren wij vele andere materialen
die u als fysiotherapeut gebruikt tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden.
Een greep uit ons assortiment:
Sporttapes
Kinesiologische tapes
Behandelbanken
Verzorgingstassen
Bidonrekken
Pleisters
Waterzakken
Spierwrijfmiddelen
Warmte sprays
Warmte balsems
Braces
Defribilatoren (AED)

Massageoliën
Verzorgingskoffers
Verbandtrommels
Koude sprays
Koude pakkingen
Brancards

Treft u een product niet aan in ons getoonde assortiment? Neem dan gerust contact met
ons op, naast ons getoonde assortiment hebben wij nog de levermogelijkheid voor vele
andere producten van onder andere:

www.vangrinsvenmedical.nl

Van Grinsven Medical v.o.f. is een sport medische groothandel gevestigd in
Amsterdam. Van Grinsven Medical is opgericht in Juli 2013 door Jessica en Nicky
van Grinsven. Na respectievelijk 10 en 8 jaar werkzaam te zijn geweest in dezelfde
branche voor de ﬁrma van onze vader, Rens van Grinsven, hebben wij in 2013 de
stap genomen en zijn onze eigen sport medische groothandel begonnen.
Door onze geschiedenis in de branche hebben wij alle kennis in huis om u passend
te adviseren en te helpen. Wij stoppen niet bij het verkopen alleen, service en
betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast de winkel in Amsterdam heeft Van Grinsven Medical een mooie en
uitgebreide website met een toegankelijke webshop.
Wenst u meer informatie over Van Grinsven Medical of ons assortiment?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Van Grinsven Medical
Pieter Calandlaan 98-100
1068 NP Amsterdam (Osdorp)
T.: 020-667 22 44
F.: 084-210 50 28
M.: info@vangrinsvenmedical.nl
I.: www.vangrinsvenmedical.nl
K.v.K.: 57181041
BTW.: NL852750213
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GRATIS
REN
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Van Grinsven Medical
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