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De	fitnesstoestellen	van	onze	‘MODERN’-	line	zijn	gericht	op	fitness	
en bewegen voor zowel jong als oud met speciale aandacht voor 
het bevorderen van beweging en het vergroten van mobiliteit voor 
ouderen (MBVO). De toestellen van edelstaal zijn door de hoogwaardige 
afwerking	nagenoeg	onderhoudsvrij.	De	fitnesstoestellen	van	
onze ‘MODERN’- line zijn uitermate geschikt voor vakantieparken, 
sportparken, scholen, universiteiten, winkelcentra, bejaardentehuizen, 
wooncoöperaties,	woonwijken,	stadsparken	en	openbare	ruimten.	

De	fitnesstoestellen	van	onze	‘MODERN’-	line	hebben	een	moderne	
en opvallende uitstraling en nodigen uit om te gaan sporten. Naast 
krachttoestellen hebben wij ook toestellen voor uithoudingsvermogen 
en toestellen voor evenwicht, balans en mobiliteit. 
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Roeier

Trainingsapparaat	van	hoogwaardig	edelstaal	om	de	flexibiliteit	van	het	hele	

lichaam te versterken en te verbeteren.

Artikelnr. A925004

Fitnesstoestel voor schouders

De schoudertrainer van hoogwaardig edelstaal is een trainingstoestel voor de 

speciale	bevordering	van	kracht,	mobiliteit	en	coördinatie	voor	het	bovenlichaam.	

Artikelnr. A925006

Artikelnr. A925026 (voor rolstoelgebruik)

Fitnesstoestel voor balanceren

Door te balanceren op dit evenwichtsparcours van hoogwaardig edelstaal 

kan	coördinatie	worden	getraind.	Het	evenwichtsparcours	bestaat	uit	drie	

evenwichtssporen.

Artikelnr. A925510

Fitnesstoestel voor pull en push ups

Met	dit	fitnesstoestel	van	hoogwaardig	edelstaal	kunnen	de	armen	en	schouders	

worden getraind en de bovenste en laterale rug- en borstspieren worden 

versterkt. 

Artikelnr.  A925013

Stepper

Stepper van hoogwaardig edelstaal - ook wel full body trainer of crosstrainer 

genoemd - is een zeer populair sporttoestel en geschikt voor alle leeftijden. 

Artikelnr. A925005

Fitnesstoestel voor buik en rug

Met	dit	fitnesstoestel	van	hoogwaardig	edelstaal	kunnen	de	buik-	en	rugspieren	

worden getraind. Door het modern design en hoge gebruiksfrequentie is dit 

toestel een “must have”.

Artikelnr. A925011
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Fitnesstoestel voor schouders en borst

Een krachtstation voor schouders en borst van hoogwaardig edelstaal. Het toestel 

is	het	ideale	outdoor	fitnesstoestel	om	kracht	en	mobiliteit	in	het	bovenste	deel	

van het lichaam te bevorderen. 

Artikelnr. A925008

Fitnesstoestel voor dips en buikspieren

Fitnesstoestel van hoogwaardig edelstaal voor dips en het trainen van buikspieren. 

Met het eenvoudige ontwerp en een hoge gebruiksfrequentie is dit toestel een 

“must have”.

Artikelnr. A925016

Handbike trainer

De	Handbike	trainer	van	hoogwaardig	edelstaal	is	een	fitnesstoestel	voor	de	

bevordering van kracht en mobiliteit voor armen en schouders. Uitermate geschikt 

voor het trainen van de spiergroepen in armen en schouders worden getraind.

Artikelnr. AZ6019

Beentrainer

Met	dit	fitnesstoestel	van	hoogwaardig	edelstaal	wordt	uithoudingsvermogen	

getraind en worden de beenspieren versterkt. De beentrainer is een zeer populair 

sporttoestel en geschikt voor alle leeftijden. 

Artikelnr. A925009

Fitnesstoestel voor schouders en rug

Een krachtstation voor schouders en rug van hoogwaardig edelstaal. Het toestel is 

het	ideale	outdoor	fitnesstoestel	om	kracht	en	mobiliteit	in	het	bovenste	deel	van	

het lichaam te bevorderen. 

Artikelnr. A925007

Fitnesstoestel voor legpress

Dit	fitnesstoestel	van	hoogwaardig	edelstaal	is	perfect	voor	het	trainen	van	dijen	

en billen. Daarbij worden ook de rugspieren, rompspieren en kuiten getraind. 

Artikelnr. A925014
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