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kies uw tafel met kennis
SNELLER RESULTAAT MET VLIEGWIELTRAINING
NIEUW: ECHOGRAFIE
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>  Bezoek onze ruime showrooms in Diepenbeek,  
Zaventem of Gent             
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Dit najaar kunnen we ein-de-lijk weer échte Open 
Deur Dagen houden in onze showrooms! Met 

gelegenheid tot ‘shoppen’ en uiteraard ook met 
de najaarspromo’s en showroombonussen* die 

traditioneel bij de Open Deur Dagen van Gymna 
horen. welkom

op onze
oDD

Beste lezer,

NIEUWE PRODUCTEN, VERTROUWD ADVIES
Allereerst verrassen we u graag met tal van nieuwigheden: 
nieuwe Gymna-tafels, vliegwieltraining met Desmotec, 
echografie, de vele mogelijkheden voor revalidatie en 
functional training... Tijdens de Open Deur Dagen stellen we 
alle updates in ons uitgebreide assortiment graag voor. Daarbij 
kan u, als vanouds, rekenen op ons deskundig advies.

KOM ZELF TESTEN
Naast ons professioneel advies kan u ook rekenen op… uw 
eigen ervaring. Want wij nodigen u uit om onze apparatuur 
zelf eens te testen. De Gymna-wereld wordt steeds groter, 
met steeds meer professionele tafels en toestellen met tal van 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om gericht te kiezen 
wat bij u past: bij uw noden én bij uw manier van werken. Onze 
vakspecialisten helpen u graag verder.

AFSPRAAK = BLIJVER
Onze Open Deur Dagen op afspraak in 2020 werden door  
heel wat klanten geapprecieerd. Blijver: vanaf nu kan u dus  
ook een afspraak maken voor onze Open Deur Dagen.  
Zo kunnen onze mensen gericht tijd voor u vrijmaken. 
Afspraak boeken? Handig én gemakkelijk, via de online 
afsprakenagenda op www.gymna.be/nl/ODD2021/. Of 
gewoon even uw vertegenwoordiger bellen. 

ALTIJD WELKOM
Uiteraard bent u ook zonder afspraak even welkom. Een vraag? 
Of informatie nodig? Ons team staat voor u klaar. Zo maakt u 
uw keuze met kennis en werkt u straks met nog meer plezier! 

KOM ‘SHOPPEN’
Klein oefenmateriaal en verbruiksartikelen meteen meenemen 
tijdens de Open Deur Dagen? Het is weer mogelijk! Alle online 
promo’s zijn trouwens ook geldig in onze showrooms. 

EEN CADEAU DAT KAN TELLEN…
Bij aankoop vanaf 250 euro doen we u een weegschaal* voor 
gewichts- en lichaamsanalyse (t.w.v. 65 euro) cadeau. Leuk, 
toch?

Hopelijk tot binnenkort!

Frans Cesar
Afgevaardigd  bestuurder 

34  Nieuw: ECHO                16  Nieuw: K•Well            

6  Kies uw tafel met kennis.

         *  Cadeau en showroombonussen zijn enkel gereserveerd voor de bezoekers van onze Open Deur Dagen.  
Eén cadeau per klant, breng uw persoonlijke cadeaukaart mee. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. 

Brussel • ZA 20 + ZO 21 nov

gent • ZA 27 + ZO 28 nov

diepenbeek • ZA 4 + ZO 5 dec
Telkens van 9u30 - 17u30

Bij aankoop vanaf € 250 krijgt u 
bovenstaande weegschaal voor 
lichaamsanalyse cadeau!* (twv € 65).

uw cadeau
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Open deur mét of zonder 
afspraak? U Kiest.

laat u inspireren tijdens onze ODD.

Profiteer van onze najaarspromo

én de ODD showroombonus

%
SHOWROOM 

 BONUS

Nieuwe Gymna-tafels. Vliegwieltraining met Desmotec. Echografie. De 
vele mogelijkheden voor revalidatie en functional training. Tijdens de 
Open Deur Dagen verrassen we u graag met tal van nieuwigheden. 
Daarbij kan u rekenen op ons deskundig advies… én op uw eigen 
ervaring. Kom dus gerust onze professionele apparatuur testen!

BOEK NU AL UW AFSPRAAK
De Gymna-wereld wordt steeds groter, met steeds meer professionele tafels en 
toestellen met tal van mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om gericht te kiezen 
wat bij u past: bij uw noden én bij uw manier van werken. Onze vakspecialisten 
helpen u graag verder!

Overweegt u een investering? En krijgt u daarbij graag advies? Boek dan nu 
al uw afspraak. Dat kan heel eenvoudig via www.gymna.be/nl/ODD2021/    
Of bel uw vertegenwoordiger.

SPRING GERUST ZO BINNEN EN KOM SHOPPEN
Uiteraard bent u ook zonder afspraak even welkom. We bekijken graag samen met 
u hoe we u kunnen helpen. Zo maakt u uw keuze met kennis en werkt u straks met 
nog meer plezier!

BESTEL makkelijk online 

of kom‘shoppen’ in 

onze showrooms.

 

ONLINE 
PROMO

In deze Revalution vindt u een selectie van producten en 
klein oefenmateriaal met een ONLINE PROMO geldig tot  
24 december 2021. 

Voorraad en mankracht in ons magazijn zijn geoptimaliseerd om 
u de snelst mogelijke levering te waarborgen.
• Gratis levering pakjesdienst voor elke bestelling vanaf  

60 euro BTWi.
• Levering aan huis in heel België.

Uiteraard bent en blijft u van harte welkom in onze ruime 
showrooms met ‘shop’.  

NAJAARS
PROMO 

De extra showroom bonus is geldig bij afspraak 
met uw vertegenwoordiger in onze showrooms 
voor een selectie van apparaten en toestellen. Zie 
daarvoor deze Revalution. Deze actie loopt t.e.m. 24 
december 2021.

Boek hier heel eenvoudig uw afspraak voor de ODD 
www.gymna.be/nl/ODD2021/  De onlinepromo’s zijn ook geldig in onze showrooms.

 

shop
terug 
open
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Een tafel kiezen?  
Dat doen we samen!

DE JUISTE KEUZE 
Een tafel met twee ligvlakken of meer? Met 
armsteunen of niet? En wat met kussens voor 
manipulaties? Een behandeltafel kiezen is echt niet 
zo eenvoudig… simpelweg omdat er vandaag een 
ruim assortiment voorhanden is. 

WAT PAST BIJ UW MANIER VAN WERKEN?
Maar welke Gymna-tafel past nu perfect bij uw noden 
én uw manier van werken? Onze vakspecialisten 
bekijken het graag samen met u, zodat u het 
maximum haalt uit uw keuze. De ervaring leert 
ons alvast dat heel wat klanten dit advies enorm 
waarderen. 

SAMEN KIEZEN
Maak een afspraak tijdens de Open Deur Dagen. Zo 
kiezen we samen de beste tafel voor u! Precies omdat 
u in de showroom de diverse tafels zelf kan ervaren en 
de vele mogelijkheden kan uittesten. 

PRO

Overweegt u de aankoop van een 
behandeltafel?
En krijgt u daarbij graag advies? Boek 
dan nu al uw afspraak tijdens onze ODD. 
Dat kan heel eenvoudig via onze online 
afsprakenagenda op www.gymna.be/nl/
ODD2021/ 

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 

Ook welkom zonder afspraak. 

TAFELS REVALUTION NAJAAR 2021
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welke functionaliteit past 
perfect bij u?
WE ONTDEKKEN HET GRAAG SAMEN! 

BOEK VANDAAG AL UW OPEN DEUR AFSPRAAK

ARMSTEUNEN 
Het klassieke systeem of het 
innovatieve ‘one click’

AANTAL LIGVLAKKEN
2-, 3- of 4-delig

BEDIENING 
Intelligente i-control, elektronische 
voetschakelaar of hydraulische pomp. 

ZACHTE OF HARDERE KUSSENS 
Afhankelijk van het type behandelingen 
dat u toepast. 

CONSTANT PATIENT POSITION 
Vermijd het lastige 180° draaien van patiënten.

GEZICHTSKUSSEN
Standaard gezichtsopening of de extra 
comfortabele en hygiënische Ergomax. 

DRAADLOZE KUSSENVERWARMING
Comfortabele warmte voor het welzijn van uw  
patiënt. In rug- en zitkussen. 

KLEUREN EN BEKLEDING
Kies uw lievelingskleur. Van klassiek en tijdloos 
tot levendig en vrolijk. Keuze uit 23 kleuren en  
2 soorten bekleding. 

Samen kiezen we de tafel die het best past bij u. Boek heel eenvoudig uw 
afspraak via onze online afsprakenagenda op www.gymna.be/nl/ODD2021/ 
Ook welkom zonder afspraak. 

 

TAFELS
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Desmotec V.PLUS by Pininfarina

Waarom vliegwieltraining? 
Het verbeteren van de belastbaarheid door middel van ‘optimal 
loading’ is een belangrijke factor voor een succesvolle revalidatie.

Kies daarom voor iso-inertiële vliegwieltraining en laat uw patiënten - 
onder uw deskundige begeleiding - werken aan hun revalidatie, aan 
blessure-preventie, ...

Hoe werkt het? 
Door het versnellen en afremmen van een vliegwiel dat op een as 
gemonteerd is. 
• concentrische fase: de gebruiker trekt het vliegwiel vanuit stilstand 

op gang.
• excentrische fase: het vliegwiel blijft verder draaien, het touw rolt 

terug op en trekt terug naar de beginpositie (zoals een jojo).

Reactieve timing
De gebruiker remt het vliegwiel af met een voldoende grote kracht én 
op het juiste moment. 

VLIEGWIELTRAINING 
PAST PERFECT IN DE HUIDIGE ONTWIKKELING VAN ‘OEFENEN’ 

SPECIFIEKER, FUNCTIONELER, SNELLER EN COMPACTER.

INNOVATIEF 

U wil sneller resultaat? 
Vliegwieltraining is  
uw oplossing!

FUNCTIONAL

GRAAG EEN DEMONSTRATIE TIJDENS ONZE ODD?
Boek heel eenvoudig uw afspraak via onze online 
afsprakenagenda op www.gymna.be/nl/ODD2021/ 
Ook welkom zonder afspraak. 

 

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 

REVALUTION NAJAAR 2021 11
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V•LINE 

Verticale trekapparaten voor 
vliegwieltraining in open en 
gesloten keten, zowel bovenste 
als onderste ledematen, core, …

D•LINE 

Platformen voor vliegwieltraining in 
gesloten keten (onderste ledematen) 
en open keten (bovenste ledematen)

 

VOOR ELK TYPE PRAKTIJK,  
VOOR IEDER BUDGET

D.Plus by Pininfarina

Excentrische overload
Het terugdraaiende vliegwiel dwingt de gebruiker om een ‘retour’ beweging af te 
remmen naar snelheid nul.  
• sneller afremmen dan de versnelling in de concentrische fase creëert een 

excentrische overload.
• moeilijk te bereiken bij klassieke krachttrainingstoestellen. 

Multi inzetbaar voor patiënten, sporters, fitness, kinderen en zeker ook voor 
ouderen bv. bij valpreventie. 

Veilig
Iso-inertiële vliegwieltraining is veilig omdat de weerstand nooit hoger is dan 
hetgeen de patiënt zelf kan genereren.

Waarom Desmotec?
Het Desmotec gamma blinkt uit in functionaliteit. 
• gebruiksgemak: alle verstellingen gebeuren in een handomdraai. 
• kwalitatieve en comfortabel zittende accessoires. 

Meten is weten
D.Soft software met real time feedback voor patiënt en therapeut.
• krachtontwikkeling van uw patiënt in de concentrische en excentrische fase, 

gemiddeld én maximaal.
• verdeling belasting/kracht over beide benen, evenwichtig of meer links of rechts.
• isometrische kracht.

Evidence based 
Talloze studies tonen het nut van vliegwieltraining aan.
Verbeterde neuromusculaire controle, uitstekende resultaten in neurologische 
revalidatie na CVA, verminderde incidentie spierletsels, betere functionaliteit en 
vermindering van pijn bij chronische patella tendinopathie, snellere opbouw van 
spiermassa t.o.v. klassieke krachttraining met steekgewichten, …

Maximaal en optimaal trainen
Door de traagheid - inertie - van het vliegwiel is het mo-
gelijk - zowel in de concentrische als excentrische fase 
- maximaal te trainen.
• iedere herhaling kan maximaal worden uitgevoerd.
• de weerstand is optimaal, in élke hoek.

herhalingen >>>

Conventioneel (gewichten)
Suboptimaal presteren

herhalingen >>>

Iso-inertieel (vliegwiel)
Maximaal effectief stimuleren

V.Plus by Pininfarina 

belastbaarheid

belasting

belastbaarheid

belasting

V.Sport   V.Full   D.Sport    D.Evo + D.Load      D.Full  

FUNCTIONAL

Vernieuwd frontpaneel 
vergemakkelijkt het 
wisselen van de schijf.

GRAAG EEN DEMONSTRATIE TIJDENS ONZE ODD?
Boek dan nu al uw afspraak. Dat kan heel eenvoudig via  
www.gymna.be/nl/ODD2021/. Ook welkom zonder afspraak. 

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 
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Modulair 
systeem 
voor 
dynamische 
functionele 
trainingen

14

STEL UW MAGSYS SAMEN OP MAAT VAN DE  
OEFENINGEN DIE Ú WIL AANBIEDEN.

• functional training.
• suspensietraining. 
• oefenen met elastische weerstand.
• HIIT (high intensity interval training).
• crossfit. 
• individuele of groepstraining.

Solide en modulair
• versterkte structuur van 33 mm dik staal - te 

bevestigen in de vloer of tegen een muur 
(afhankelijk van model).

• anti-corrosieve verf & afgeronde buizen.
• configureer volgens uw doelstelling.
• voorzien van haken en ophangpunten voor 

suspensietrainers, battle ropes, elastieken, …

NIEUW

FUNCTIONAL

Zie www.gymna.be voor het gamma,  
zoekwoord BH MAGSYS.
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Zie www.gymna.be voor het gamma, 
zoekwoord KWELL.

• ongelooflijk veelzijdig.
• ontelbare oefenvormen voor elke spier en 

voor verschillende doelgroepen.
• Italiaans design.
• duurzame topkwaliteit.

             

K-WELL FUNCTIONAL 
STEM UW FUNCTIONELE UITRUSTING AF OP DE  
BEHOEFTEN VAN UW PRAKTIJK!

Kettlebells, slamballs, plyoboxen, sanddiscs, trampolines, …  
en nog zoveel meer. 

WAAROM K•WELL?

NIEUW

KOM HET professionele K-WELL GAMMA 
ONTDEKKEN IN ONZE SHOWROOMS 

Revoring: multifunctionele 
weerstandsband
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AGILITY GAMMA 

Van kinderen tot senioren.  
Van fysieke coördinatie tot valpreventie.
Bouw zelf uw hindernissenparcours.

             

Zie www.gymna.be voor het gamma, 
zoekwoord AGILITY.

4D PRO ReAction Trainer
Elastische slingtraining bij de kinesist, multifunctioneel én plezant. 
• zacht voor de gewrichten.
• oneindig veel oefenmogelijkheden.
• functioneel oefenen in een 3-dimensionele omgeving.
• elastische banden bevorderen de ‘reactive timing’
• snelheid, coördinatie, excentrische spierkracht, …

ONLINE 
PROMO

4D Pro Reaction € 378

€ 340

-50%

4D PRO HARNASBROEKJE 

Vangt de verende krachten van de 
4D Pro optimaal op.
• 360° inhaaklussen laten toe in 

alle posities te oefenen. 
• comfortabel, maakt revalideren 

nog aangenamer

577458 Harnas broekje 
4D PRO

€ 143,00 € 71,50

SLASHPIPEbioswing

Effectieve training van het hele lichaam volgens het ’chaos-principe’.
 - de vloeistof in de buis reageert op de minste beweging met een niet te sturen ‘chaos’. 
 - om het evenwicht te bewaren moet het lichaam voortdurend corrigeren.
 - continue trainingsresultaten in plaats van ongewenste gewenningseffecten.
 - verkrijgbaar in verschillende maten en gewichten.
 - aanbevolen door de Duitse vereniging voor een gezonde rug.

Diverse modellen vanaf € 141,55 

Inspiratie voor 
oefeningen nodig?  
Bekijk dan zeker 
eens deze video.

stabiliteit 
PROPRIOCEPTIE
coördinatie 

SENSOmotoriek
KRACHT

Stabiliteit schoudergordel

Kniestabiliteit

Proprioceptie

Bioswing®: swing- en oefenstaaf
'Total body-workout' die houdings-
stabiliserende spieren aanspreekt; 
been- , bil-, heup-, borst-, rug-, arm- en 
schouderspieren worden neuromusculair 
geactiveerd.

575620  Bioswing € 189,00 € 160,65

ONLINE 
PROMO

- 5% 

kom slashpipe ervaren
tijdens de ODD 

FUNCTIONAL

De onlinepromo’s zijn ook geldig in onze showrooms.
 

ONLINE
promo

-15%
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Bobo Motion:
bekijk hier het filmpje 

‘fun’ om  
doelstellingen  
te bereiken

BOBO BALANCE PRO 
KLASSIEKE BALANSTRAININGEN EENTONIG?  
BOBO BALANCE PRO MAAKT ZE PLEZANT!

Waarom BOBO? 
U kent ze wel, de traditionele tools voor evenwichtstraining. 
Bosu, Togu Jumper, Togu Dynair opblaasbaar zitkussen, …  
U vindt ze in elke kinépraktijk. Elke oefenzaal.

BOBO Balance verandert elk van deze tools in een 
interactief trainingsplatform met ‘oefengames’

Voordelen
• meer therapietrouw door ‘fun’ oefeningen. 
• autonoom oefenen: u wint tijd. 
• objectief opvolgen patiënten-progressie  

dankzij metingen. 

Art. 510871 Bobo Pro • Tablet touchscreen 10”,  
ideaal wanneer u uw Bobo vaak wil verplaatsen. 

Art. 510873 Bobo Pro+ • Groot touchscreen 18,5”, ideaal 
wanneer uw Bobo een vaste plaats krijgt in uw praktijk. 

 

Bobo Balance Pro+

€ 1.990
+ Gratis Bobo  

Motion

Bekijk hier 
het filmpje 

Bobo Motion Sensor 
Voor interactieve open keten oefeningen van de 
bovenste- en onderste ledematen. De sensor kan 
bevestigd worden aan eender welk lichaamsdeel. 
De beweeglijkheid van de gewrichten is in real-
time zichtbaar op tablet of screen.

PROMO
Bobo Balance Pro

€ 1.600

€ 1.360 GRATIS SENSOR BOBO MOTION BIJ UW 
BOBO PRO+! ‘N CADEAU VAN € 350

FUNCTIONAL

kom bobo zelf testen
tijdens de ODD 

kom blazepod ontdekken
tijdens de ODD 

BLAZEPOD    
MOTIVERENDE REFLEXTRAINING MET VISUELE TRIGGERS !

Snelheid, behendigheid, kracht, beweeglijkheid en reactietijden. 
Revalidatie- en sportspecifieke oefeningen, tactiele training, neurologische 
begeleiding, sport, spel... Voor iedereen. Van kind tot senior.
• grensverleggende motivatie voor uw patiënten
• meer focus en snellere reacties
• verbetering oog-hand coördinatie

‘Lichtjes met app’ voor een gepersonaliseerd behandelplan.
• 6 pods, elk met 8 instelbare kleuren
• kies een objectief: snelheid, agility, kracht, beweeglijkheid... 
• bepaal de oefening: pods uittikken met de hand / de voet, aantal pods, 

specifieke volgorde van de pods, specifieke kleuren en... start ! 

Blazepod:
bekijk hier de filmpjes 

578500 Set 6 lichtjes incl. draagtas € 439,81
578530 Draagtas 6 pods € 55,00
578535 Pod base € 32,00
578515 Adapter kegel - 2 st. € 39,00
578510 Functionele adapter kit € 29,00

Blazepod  
set van 6 lichtjes

€ 439 

Set van 6 lichtjes met draagtas 

Pod base voor binnen en buiten
extra stabiliteit en bescherming

Adapter kegel Adapter kit

NIEUW
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TOGU BALANZA: Bouw de moeilijkheidsgraad op! 

BLACKROLL® MULTIBAND
Mobiliteitstrainingen voor alle spiergroepen
• textielband bestaande uit 16 verschillende ingebouwde lussen. 
• verschillende weerstanden in 1, max. elasticiteit 140%.
• geen knopen meer maken of ontwarren.
• huidvriendelijk, latexvrij, veilig, duurzaam, (machine)wasbaar op 60°C.

577151 Multiband € 39,90 € 35,91

             

MINIVECTOR
Oefenen met de MiniVector in gesloten keten is reeds mogelijk in de vroegste fase 
van elke conservatieve of post-chirurgische behandeling.  
• super eenvoudig in te stellen. 
• 6 rubbers zorgen voor het aanpassen van de elastische weerstand tot ca. 30 kg.
• compact, multifunctioneel en overal inzetbaar. 

BOSU BALANCE pro 
Balans is het begin van elke beweging.
• één kant multifunctioneel instabiel oppervlak.
• één kant oefentol. 

510865 Bosu Pro € 198,50
 

             

TOGU JUMPSTEP
Dynamische verende bewegingen en 
springoefeningen.
• combinatie van Balanza BallStep en mini-

Jumper.
• training werkt nog intensiever op 

proprioceptie, sensomotoriek, mobiliteit, 
stabiliteit, …

• de mini-Jumper aan de bovenkant maakt 
uitdagende oefeningsvariaties mogelijk en 
brengt extra dynamiek in de training.

575815 Togu 
Jumpstep 

  € 219,45

             
NIEUW

ONLINE 
PROMO

- 10% 

ONLINE 
PROMO

- 10% 

Zie www.gymna.be voor het gamma,  
zoekwoord TOGU BALANZA.

KOM BALANZA ZÉLF PROBEREN 
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN

BALLSTEP  

• toegankelijk voor iedereen

575812 Ballstep € 188,99 € 158,00

FREERIDE  

• fase 2 coördinatie, evenwicht...

575811 Freeride € 164,84 € 129,04

BALANZA ROND  

• fase 3 proprioceptie...

575810 Balanza 
rond 

€ 148,06 € 124,43

BLACKROLL® LOOP BANDS
Elastisch textiel.
• comfortabel, rolt niet op en snijdt niet in de huid, 

aangenaam voor de behaarde huid.  
• veilig, latexvrij, duurzaam, (machine)wasbaar op 60°C. 
• hygienisch en milieuvriendelijk.

575511 Loop - 30 cm - alle kleuren € 14,90 € 13,41
577156 Super loop - 104 cm  -  

alle kleuren          
€ 22,90 € 20,61

              

Extra licht

Licht

Medium

Sterk

Extra sterk

Licht

Medium

Sterk

Loops Super 
loops

FUNCTIONAL

ONLINE 
PROMO

De onlinepromo’s zijn ook geldig in onze showrooms.

504768 Minivector € 1.499 € 1.349,10
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BLACKROLL® FASCIA 
Werkt in op pijn, houding & functioneren.  
3 factoren die elkaar beïnvloeden.

Oefenen met Blackroll hydrateert de fascia door middel van druk 
ten gunste van mobiliteit, integriteit en veerkracht. 

 Soft      Soft    Standaard    Standaard    Flow:  
vibratie effect 

Groove:  
intensief

BOOSTER BLACKROLL® 
Uw perfecte hulp voor vibratie en myofasciale massages! 
Voor professioneel- en thuisgebruik. 
Leer aan uw patiënten hoe BLACKROLL® zelfstandig te gebruiken.

577144 Booster set € 239 € 215,10

Booster + Slim massagerol: activatie 
en herstel van spieren en weefsels.

Booster + Head opzetstukken:  
ideaal voor triggerpointbehandelingen.

Set bestaande uit: Booster + Slim massagerol + Head opzetstukken.
Alle grote massagerollen passen op de Booster.

Past op de BLACKROLL® BOOSTER met vibratie.

Zie www.gymna.be voor het gamma en de online promo’s -  
zoekwoord Blackroll. 

De onlinepromo’s zijn ook geldig in onze showrooms.  
  

BLACKROLL TWIN   
Drie functies in één foam roller!
Combineert de eigenschappen van de Blackroll Standard Foamrol 
en de Duoball 12.
• vlakke en selectieve (zelf)massage met stimulatie van de huid.
• stimulatie & verhoogde bloedcirculatie van het weefsel door verdraaiing 

in het midden.
• ideaal voor de behandeling van de wervelkolom, de kuiten en de 

parallelle triggerpoints.
• groter contactoppervlak dan de Duoball, de fasciale massage links en 

rechts van de wervelkolom is daardoor iets breder.

577133 Twin - 30 cm € 39,90 € 35,91

             

PIJN

HOUDING FUNC- 
TIONEREN 

KOM blackroll ZÉLF 
PROBEREN TIJDENS 
ONZE OPEN DEUR DAGEN

FUNCTIONAL REVALUTION NAJAAR 2021

ONLINE 
PROMO

- 10% 
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Airex matten
Veilig en comfortabel liggen, zitten, knielen en lopen!
Multifunctioneel.  

Alle Airex matten ondersteunen de bewegingspatronen.  
Ze hebben een uitstekende schokdemping en bieden een 
‘vaste voet’ aan uw patiënten. 

Preventie 

Pilates & yoga

Revalidatie

Balanstraining

Airex Be Balanced 
Functionele oefeningen voor houding, balans, core stability en coördinatie. 
Evenwicht, stabiliteit, coördinatie, kracht …

AIREX BALANCE PAD SOLID  

• instabiel maar harder oppervlak (dan Elite).
• makkelijk, voor de eerste fase van de revalidatie.

325536 Solid - 46 x 41 x 5 cm € 75 € 71,25

AIREX BALANCE PAD ELITE  

• gemiddelde (standaard) instabiliteit.
• voor de meeste fases van de revalidatie.

575430 Elite - 50 x 41 x 6 cm - lava, kiwi, blauw € 76 € 57
325538 Elite mini - 25 x 41 x 6 cm (2 st.) - lava € 81 € 77

AIREX BALANCE PAD CLOUD 

• meest instabiele van de Airex familie. 
• hoogste moeilijkheidsgraad.

325537 Cloud - 50 x 41 x 6 cm € 68 € 65
 

PROFESSIONELE KINÉ-MATTEN: DUURZAAM EN HYGIËNISCH 

‘BALANCE’: Bouw de moeilijkheidsgraad op! 

AIREX FITLINE

575435 pink, kiwi, waterblauw          
ca. 180 x 60 x 1 cm

€ 55 € 42,35

AIREX CORONELLA - 185

111836 blauw, groen, rood   
ca. 185 x 60 x 1,5  cm

€ 92 € 76,36

AIREX CORONELLA - 200

575415 lichtgrijs, donkergrijs  
ca. 200 x 60 x 1,5  cm

€ 105 € 85,05

AIREX CORONA - 185 

111834 rood, groen, blauw  
ca. 185 x 100 x 1,5  cm

€ 133 € 114,38

AIREX CORONA - 200

575400 donkergrijs  
ca. 200 x 100 x 1,5  cm

€ 148 € 130,24

FUNCTIONAL

Zie www.gymna.be voor het gamma en de 
online promo’s, zoekwoord AIREX.

De online promo’s zijn ook geldig in onze showrooms.

ONLINE 
PROMO

 
 

Elite mini
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SLIMBEAM 
ELEGANT EN ULTRA COMPACT EXPLOSIEF 
TREKAPPARAAT. 

Kleur: eiken of walnoot voor 
alle ‘wooden’ apparatuur.

Overdracht 3:1.

WATERROWER
PERFECTE SIMULATIE VAN ROEIEN 
OP RUSTIG WATER. 

Makkelijker  
plaatsnemen  
met Hirise verhoging (optie)

Waterflywheel reproduceert 
fysische kenmerken van 
bewegende roeiboot

De motor? Dat zijn de 
benen van de gebruiker!

WOODEN FITNESS

SPRINTBOK 
EEN LOOPBAND UIT NATUURLIJKE 
MATERIALEN. VOOR IEDEREEN, VAN 
BEGINNENDE GANGREVALIDATIE TOT 
SPORTER.

Ecologisch en duurzaam
 - het hout komt uit duurzame bosbouw.  
 - geen elektriciteit nodig, dus besparing 

op uw energiefactuur.

wall bar
KLASSIEKER MET UNIEKE  
UITVOUWBARE OVERSTEEK.

nohrd bike
ERGOMETER EN  
INDOOR-CYCLE IN ÉÉN

KOM ZÉLF waterroeien of lopen op hout 
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 
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LICHT PROFESSIONELE APPARATUUR

Deze toestellen zijn uitgerust met een TFT scherm.
TFT staat voor Touch & Fun Technology. Zo’n scherm maakt de inspanning zoveel 
leuker: surfen op internet, mails lezen, YouTube filmpjes kijken en doorheen de 
virtuele videoroutes fietsen, stappen of lopen. 

PROFESSIONELE APPARATUUR

Alle toestellen van de professionele lijn zijn verkrijgbaar ofwel met een Smart Focus-scherm,  
ofwel met een LED-scherm. 

SPECIALS

LED-scherm
• LEDs geven de voortgang van de 

oefening grafisch weer. 

• alfanumeriek display geeft de gebruiker 
instructies voor en tijdens het oefenen.

• 4 LED-vensters geven tegelijkertijd 
informatie over snelheid, tijd/afstand, 
calorieën/helling en hartslag.

Smart Focus scherm
• 16” scherm met FitFeel-interface, momenteel de snelste 

touchscreentechnologie op de markt.  

• Toont evolutie en trainingsinformatie zoals snelheid, tijd/afstand, 
calorieën/helling, Watt, weerstand, hartslag enz. - en maakt connectie 
mogelijk met sociale netwerken, internet, televisie en app’s 

• Het hoog resolutie scherm dompelt de gebruiker onder in een 
virtuele wereld en geeft de training extra boost.

TFT scherm

BH Cardio
WERELDWIJD GERENOMMEERDE CARDIO-APPARATUUR!

Baanbrekende technologie • Maximale kwaliteit • Extra uitgebreid gamma

LED schermSmart Focus scherm
BH Roeier Movemia

BH Movenia Magnetic 
indoor trainingsfiets

CARDIO

TFB Fietsergometer - TFT Fietsergometer - LK7200 
Smart Focus 

TFR Ergo-zitfiets - TFT Loopband - LK7800  
Smart Focus

Super Khronos cross - TFT Stepper Smart Focus

Crosstrainer -  
Smart Focus

RC12-TFT

30

Zie www.gymna.be voor 
het uitgebreide gamma, 
zoekwoord BH CARDIO.

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 
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meest 
verkochte 

fiets

NUSTEP ZITCROSSTRAINERs 
‘ZITTEND’ REVALIDEREN EN TRAINEN : NUSTEP SIMULEERT EEN  
NATUURLIJKE WANDELBEWEGING

Zetel 360° draaibaar,  
vergemakkelijkt het 
in- en uitstappen.

Steunbeugel met 
vergrendeling, extra steun 
en veiligheid bij instappen 

en opstaan. 

 

Wellgrip, helpt uw patiënt 
om de handgreep vast te 

houden (optie).

32

Cycle 400 Cycle 450

ERGO-FIT cycle
70 JAAR ‘FIETS’-EXPERTISE,  
UW VERTROUWEN WAARD!

Uiterst lage en  
brede instap.

Voor patiënten  
tot 180 kg.

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 

NUSTEP T4R

• lage instap (23-30 cm), dus zeer toegankelijk
• weerstand: 5 - 800 Watt
• display: weergave van de oefenparameters
• maximaal gebruikersgewciht: ca. 180 kg.

NUSTEP T5XR

• zéér lage en brede instap (8-10 cm) voor 
maximale toegankelijkheid

• zetel draait 360°: extra makkelijk bij het 
plaatsnemen van rolstoelpatiënten

• weerstand: 5 - 1400 Watt
• display: alle waardes zijn programmeerbaar
• maximaal gebruikersgewicht: ca. 270 kg.

VOOR WELK TYPE 
PATIËNTEN?
• Geriatrie  
• Neurologie      
• Motorische revalidatie 
• Orthopedie
• Cardiologie
• Obesitastraining
• Voor iedereen, ongeacht 

leeftijd, niveau, 
fysisch voorkomen, 
doelstellingen

CARDIO

KOM op onze ODD zelf ervaren 
waarom patiënten zo graag 
oefenen op een nustep
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Waarom zou ik als 
kinesitherapeut investeren  
in echografie?

Als kiné bent u dé expert op het gebied van het bewegings-
apparaat, qua anatomie, functie én revalidatie. Echografie is, in 
combinatie met de anamnese en het lichamelijk onderzoek, een 
waardevol hulpmiddel bij de juiste revalidatie en opvolging van de 
patiënt. 

Met echografie (MusculoSkeletal ‘MSK’ Ultrasound) maakt u real-
time opnames van het bewegingsapparaat. 

Met echografie gebruikt u een non-invasieve methode om de 
huidbarrière te doorbreken en zo meer informatie te krijgen. Het 
onderzoek is snel, makkelijk en comfortabel voor uw patiënt en kan 
zo vaak herhaald worden als nodig blijkt.

Echografie binnen de kinesitherapie is een nieuwe en 
veelbelovende discipline. De redenen hiervoor zijn duidelijk:
 - verbetering van uw klinisch redeneren en onderzoek; uw 

kwaliteit als professional stijgt, maar ook de kwaliteit van uw praktijk 
gaat erop vooruit. Resultaat: een beter zorgaanbod en een grotere 
bijdrage tot de revalidatie van uw patiënten.

 - u voegt een extra tool toe aan uw ‘gereedschapskist’. Als kinesist 
bent u per definitie al een musculoskeletaal expert, met de 
toevoeging van echografie wordt u een complete professional.

 - echografie is úw voorbereiding op de toekomst: met deze extra 
expertise differentieert u zich en hebt een stapje voor ten opzichte 
van uw collega’s.

Gymna kiest voor Vinno echo-apparaten
INNOVATIEVE APPARATUUR VOOR MUSCULOSKELETALE ECHOGRAFIE

 

Met Vinno brengen we een prachtige lijn 
echografieapparatuur naar België. Vinno is een 
‘game changer’ in de echografiewereld. Het bedrijf 
daagt de gevestigde orde uit met betaalbare 
innovatieve apparatuur, op maat gemaakt voor 
musculoskeletale echografie.
 - focus op MSK.
 - trendsettende technologie.
 - intuïtief en gebruiksvriendelijk.
 - onderscheidend design.
 - waardevast, hou uw Vinno actueel door updates en 

upgrades.
 - presets en bediening gepersonaliseerd naar uw 

wens.
 - pure wave doppler.
 - flyinsono app voor onbeperkt opslaan en delen 

echobeelden in de cloud. 

 - ...

Onder de huid kijken
Met echografie kijkt u onder de huid. Spieren, gewrichten, 
botten, pezen, slijmbeurzen, ligamenten en zenuwen worden 
zichtbaar. Al dan niet in afwijkende vorm.

Zo ziet u of er calcificatie aanwezig is, of een pees kenmerken 
van een tendinopathie vertoont, of er sprake is van een 
ruptuur etc. Omdat aard en ernst van de afwijking voor u 
duidelijk zijn kan u een gericht behandelplan opstellen. 
Dankzij echografie!

Echografie kan ook dynamisch worden ingezet. Zo ziet u wat 
er met een structuur gebeurt tijdens een (provocerende) 
beweging. 

Resultaten opvolgen 
U kunt de situatie voor en na een aantal behandelingen 
vergelijken.  Dus makkelijk om evoluties op te volgen.

En uw patiënten? 
Die weten exact waar zij aan toe zijn. Bevraging onder 
patiënten heeft aangetoond dat zij het erg op prijs stellen 
wanneer er een echo gemaakt wordt van hun klachten. 

Zo zorgt echografie ervoor dat uw patiënten hun probleem 
beter begrijpen en daardoor beter om kunnen gaan met de 
klachten. Een win-win situatie dus.

PREMIèRE

ECHOGRAFIE
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VINNO 5
Licht, intelligent en krachtig 
• gebruiksvriendelijk apparaat.
• 15” monitor.
• intuïtieve bediening via 8” touch screen.
• bijpassende verrijdbare apparatenwagen 

verkrijgbaar als optie.  

VINNO 6
Met hoge frequentie technologie voor 
maximale resolutie en contrast.
• hoge beeldkwaliteit. 
• 15” monitor.
• intuïtieve bediening via 8” touch screen.
• bijpassende verrijdbare apparatenwagen 

verkrijgbaar als optie.  

De Vinno echo-apparaten  

GRATIS OPLEIDING
Bij de aankoop van uw echotoestel biedt 
Gymna u gratis een intensieve, individuele  
1 op 1 opleiding aan met gespecialiseerde en 
ervaren experten van een onafhankelijk echo-
opleidingsinstituut.

Optioneel: apparatenwagen

Nog meer argumenten …
 - uitbreiding en nauwkeurigheid van het 

klinisch onderzoek 

 - inzicht in pijn in verband met de 
biomechanica van bewegingen.

 - biofeedback.

 - follow-up van de evolutie van laesies.

 - essentieel en onmisbaar bij 
shockwavebehandelingen.

 - objectief meetinstrument.

 - hulpmiddel voor preventie en 
ondersteuning bij beslissingen i.v.m. 
behandeling.

 - identificatie ‘red flags’ voor doorverwijzing 
naar arts voor diagnose. 

 - ...

KOM KENNISMAKEN MET VINNO 
ECHO TIJDENS ONZE ODD
Boek nu al uw afspraak via  
www.gymna.be/nl/ODD2021/ 

VINNO E35
Veelzijdig apparaat met uitstekende 
beeldkwaliteit en logische workflow
• beweegbare monitorarm en in hoogte 

verstelbaar bedieningsconsole.
• 19 “ monitor.
• intuïtieve bediening via 10” touch screen.
• geleverd met praktische verrijdbare 

apparatenwagen.  

Ook welkom zonder afspraak. 

PREMIèRE

ECHOGRAFIE
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SHOCKwavetherapie: Maximaal 
resultaat in een minimum van tijd
Radiale shockwave (rESWT) is dé ideale behandelmethode voor  
chronische en complexe musculoskeletale letsels. 

Succesvol 
resultaat

80%

Korte 
behandeltijd

10’

Aantal 
behandelingen

6 à 8

Resultaten van rESWT
• Pijnvermindering
• Regeneratie van aangetast weefsel
• Afbraak van verkalking en fibrose

Toegevoegde waarde voor u en uw patiënt
• Gemiddeld 6 tot 8 behandelingen 
• Een realistisch alternatief voor chirurgie

Praktische houder 
voor het handpiece

Gemakkelijk te verplaatsen 
dankzij de grote wielen

Ergonomisch 
lichtgewicht handpiece

FYSIOTECHNIEK

GRATIS OPLEIDING
Individuele ‘quick start’ opleiding,  
bij u in de praktijk.

ShockMaster 300 + mobile ShockMaster 500

GRAAG EEN DEMONSTRATIE TIJDENS ONZE ODD?
Boek dan nu al uw afspraak. Dat kan heel eenvoudig via  
www.gymna.be/nl/ODD2021/. Ook welkom zonder afspraak. 

top 
PRijs 
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FYSIOTECHNIEK? GYMNA HEEFT HET!
ULTRASON • ELEKTRO • COMBINATIE- EN LASERTHERAPIE

Combi 400

Combi 200Pulson 100

Combi 400 VIP

FYSIOTECHNIEK
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GLOBUS GENESY 1500

• alle revalidatiestromen: TENS, NMES,  
Microcurrent, laag- en middenfrequent.

503330 Genesy 1500 900 € 750

BATTERIJGEVOEDE ELEKTRO UNITOPLAADBARE ELEKTRO UNIT 

EVOSTIM MODEL T 

• TENS. 
• NMES. 

577800 Model T 275,00 € 248
 

gymna Care 300
EEN SNELLER NATUURLIJK HERSTEL VAN HET LICHAAM DANKZIJ TECAR

TECAR heeft een positief effect bij het behandelen van:
• Kneuzingen en verstuikingen

• Revalidatie na een 
chirurgische ingreep 

• Sporttrauma’s

• Spier- en peesaandoeningen

•  Neuropathieën

• Littekenweefsel

•  Aandoeningen aan de 

wervelkolom en perifere 
gewrichten

• Bekkenbodemrevalidatie

• Aandoeningen van het                                                                                                                                              
vaat- en het lymfestelsel 

• Orthopedische 
aandoeningen van het 
perifere zenuwstelsel 

• Acute en chronische pijn

Effectief VeiligVolledig

Geavanceerde en efficiënte TECAR-therapie voor de behandeling van osteoarticulaire 
aandoeningen en aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

Alles wat u nodig heeft in één AppOok Athermisch

nieuw

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 

GRAAG EEN DEMONSTRATIE TIJDENS ONZE ODD?
Boek dan nu al uw afspraak. Dat kan heel eenvoudig via  
www.gymna.be/nl/ODD2021/. Ook welkom zonder afspraak. 

+ %
SHOWROOM 

 BONUS

NAJAARS
PROMO 
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Lympha-mat® 3-FASEN GRADIëNT-SYSTEEM

100% 80% 60%

Fase 1 Fase 2 Fase 3

extra efficiënt: Manuele 
lymfedrainage gecombineerd 

met pressotherapie 

Dynamische pressotherapie met 3-fasen-gradiënt systeem.

Gelijkmatige drainage

LYMPHA-MAT GRADIËNT DIGITAL LYMPHA-MAT GRADIËNT 300 PLUS

Kamers 1 - 4: druk 100 % 
Kamers 5 - 8: druk  80 %. 
Kamers 9 - 12: druk 60 %.

12 overlappende kamers 
zorgen voor een continue 
drainage.

Lympha-mat Digital Lympha-mat 300 Plus

Lymfedrainage van de armen én de 
bovenste kwadranten van de romp.  
Comfortabel na mastectomie.

Actieve drainage vanaf de vingertoppen via 
de arm naar de romp.

Jacket links - 12 kamers

Jacket rechts - 12 kamers

Jacket bilateraal - 24 kamers

‘jackets’ 

Armmanchet 12 kamers - € 575/st. Beenmanchet 12 kamers - € 725/st. 
* Arm- of beenmanchet naar keuze.

 
 

LYMPHA-MAT DIGITAL 
2 manchetten* 

gratis

 

LYMPHA-MAT 300 PLUS 
1 manchet*  

gratis
 

NAJAARS
PROMO

NAJAARS
PROMO

LYMFEDRAINAGE
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VERTROUW OP QINES, 
HET HUISMERK VAN 
GYMNA BELGIË
De kwaliteit van Gymna? Die is voortdurend in beweging. Dat komt 
omdat ons professionele assortiment zich blijft uitbreiden en verfijnen. 
Te midden van alle nieuwigheden kan u gelukkig altijd terugvallen op 
ons vertrouwde label Qines, het huismerk van Gymna België.

Het is uw standaard voor efficiënt en excellent materiaal aan de juiste 
prijs. Van elektrodes en sondes tot massagemelk, tafelhoezen en nog 
veel meer.

En niet te vergeten: het unieke Qlick opbergsysteem! Speciaal 
ontwikkeld voor het overzichtelijk en plaats-besparend opbergen van 
klein oefenmateriaal. 

Ontdek hier het uitgebreide Qines gamma voor professionals.

ONLINE 
PROMO

 
 

QINES VAGINALE EN ANALE SONDES  
Vaginale of anale elektrostimulatie en EMG feedback.

500900 Vaginaal - p. st. -10% 26,00 23,40/st.
p. 5 st. -20% 26,00 20,80/st.
p. 10 st. -25% 26,00 19,50/st.

500904 Anaal - p. st. -10% 50,00 45,00/st.
p. 5 st. -20% 50,00 40,00/st.
p. 10 st. -25% 50,00 37,50/st.

QINES ZELFKLEVENDE ELEKTRODES 

Geen fixatiesangels, geen vochtige sponsjes.

  577060   5 x 5 cm (4 st) - p. set               -12% 10,40 € 9,12  
  577060   5 x 5 cm (4 st) - vanaf 10 sets    -20% 10,40 € 8,32  

De onlinepromo is geldig voor ALLE maten,  
mits dezelfde maat.

Zie www.gymna.be, zoekwoorden  
QINES ELEKTRODE.

Ontdek ons hele Qines assortiment massagetussenstoffen op www.gymna.be

QINES NATUREL MASSAGEMELK 
Niet vettig, uitstekende grip op de spieren.

100008 Naturel - 
vanaf 4 st.

-20% 60,50 € 48,40/st.

100008 Vanaf 2 st. -15% 60,50 € 51,43/st.
100008 1 st. -10% 60,50 € 54,45/st.

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 4 st. 

-20%
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QINES DESINFECTEERBARE HOEZEN 
Voor (Gymna)tafels met een standaardbreedte van 67 cm.  
Uit poly-urethaan, 180 g/m² - uiterst duurzaam en resistenter 
dan lichtere varianten. 

Desinfecteerbaar met alle gangbare ontsmettingsmiddelen, 
ook alcohol. 

*  past niet zoals stretch badstof, wij adviseren het gebruik van de clipbevestiging - art. 105340 - 1 set per tafel. 

576760 Zonder neusopening € 49,95
576770 Met neusopening € 64,95
576750 Met gezichtsopening voor 

Ergomax
€ 64,95

 

Sterk en 
duurzaam

HYGIENE: TOPPRIORITEIT IN IEDERE PRAKTIJK! 

QINES BADSTOFHOEZEN
Universele badstofhoes met een grote elasticiteit, geschikt 
voor alle (Gymna) behandeltafels met een standaardbreedte 
van 67 cm. 

576680 met neusopening - 
vanaf 3 st. - zelfde kleur,            
zelfde type 

41,53 € 37,38/st.

576651 zonder neusopening - vanaf 
3 st. - zelfde kleur, zelfde 
type 

37,28 € 33,56/st.

QINES DESINFECTEERBARE KUSSENS
Comfortabele positionering van uw patiënt!
Kwaliteitsvol PU-kunstleder, optimaal desinfecteerbaar, ook met alcohol.

576905 Knierol / enkelrol - klein € 36
576900 Knierol - groot € 43
576910 Hoofd- en buiksteunkussen € 50
576920 Steunkussen wigvormig - klein € 43
576915 Steunkussen wigvormig - groot € 79

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 3 st. 

-10% 

Diverse kleuren beschikbaar.

Uw hoes blijft mooi zitten met onze 
clipbevestiging (art. 105340 -  set van 3 st.).

QINES HOT/COLD PACK  
Herbruikbaar gel-kompres voor warmte- én koudetherapie.

328141 16 x 26 cm - vanaf 12 st. 
zelfde maat

3,10 € 2,64/st.

577020 21 x 38 cm - vanaf 12 st.  
zelfde maat

6,70 € 5,70/st.

QINES MOOR PACK  
Aangename en langdurige warmte!

326172 30 x 40 cm - vanaf 4 st.  
zelfde maat

29,00 € 24,65/st.

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 12 st. 

-15%

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 4 st. 

-15% 

De onlinepromo is geldig voor ALLE maten.  
Per 4 st. zelfde maat.
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MADE BY

opgeruimd  
‘hangt’ netjes

Alles is apart en per stuk verkrijgbaar. Alle samenstellingen zijn mogelijk. 

Eén ‘klik’ en de  
beugel hangt vast. 

Muurprofiel.

Houten inlegblad. 

Beugel.

48 INRICHTING

Praktijk Wommelgem

OPBERGSYSTEEM
Qines Qlick is speciaal ontwikkeld voor het overzichtelijk en plaats-besparend opbergen 
van klein oefenmateriaal in kiné-praktijken en oefenzalen. 

Het systeem werkt met muurprofielen waar beugels op vast ‘geklikt’ worden. In de beugels 
passen houten inlegbladen. Alles is apart en per stuk verkrijgbaar. Alle samenstellingen zijn 
mogelijk. 

Uw klein oefenmateriaal hangt eenvoudigweg ‘netjes’ aan de muur. Altijd bij de hand. Niets 
op de vloer. Niemand die er over zou kunnen struikelen.

Aarzelt u vooral niet om advies te vragen aan uw regionale vertegenwoordiger of kom 
kennismaken met Qlick in één van onze showrooms.
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EASYANGLE 
Bent u klaar voor de volgende generatie van 
goniometrie? 
Met EasyAngle meet u snel en accuraat in ‘3 kliks’
• meet de beweeglijkheid van ALLE gewrichten van het 

lichaam, ook scoliose metingen. 
• plaatst uw patiënt centraal. 

-  u hebt één hand vrij om uw patiënt te ondersteunen. 
-  u merkt sneller pijnsignalen van uw patiënt op. 
-  de patiënt-betrokkenheid verhoogt.

577470 Easyangle € 299,07 € 269
 

Zeer accurate metingen : afwijking 3,3° - in tegenstelling tot metingen met 
smartphone: afwijking 9,9° (Physio Akademie GmbH – Freiburg).

Bekijk hier het filmpje 

VOORHOOFD 
THERMOMETER 
Contactloze infrarood thermometer.  
Meet snel én accuraat. 
• ideaal voor het checken van de temperatuur van 

bezoekers, patiënten, leerlingen, baby’s, peuters 
en kleuters. Meetafstand voorhoofd: tot 5 cm.  

9210747 Voorhoofdthermometer 99,40 € 69,70
   

saturatieMETER 
Meet nauwkeurig de zuurstofsaturatie in het 
bloed. 
• meet hemoglobine percentage dat volledig 

verzadigd is met zuurstof via fotometrie.
• hartslagregistratie.
• voor volwassenen en kinderen.

1849296 Saturatiemeter vinger 43,48 € 36,96

              
OMRON BLOEDDRUKMETER 
M3 COMFORT
Volautomatische bovenarmbloeddrukmeter. 
Snel, nauwkeurig en betrouwbaar.
• helpt bij het herkennen van risicofactoren 

voor beroerte.

501162 M3 Comfort

             

ONLINE 
PROMO

M3 Comfort € 103,53

€ 88

ONLINE
promo

-30%

mustec hd spierkrachtmeter  
Voor het stellen van de juiste diagnose en het opvolgen van 
neuromusculaire en musculoskeletale aandoeningen van uw patiënten. 
• snelle en nauwkeurige meting piekkracht en tijdsduur spiercontractie.
• display op het toestel; met real time weergave.
• gratis software programma voor analyse van de data, meer dan 50 

testprotocollen.
• normaalwaarden per leeftijd, geslacht, gewicht en pathologie.
• ergonomisch, ligt goed in de hand.
• verschillende opzetstukken.
• makkelijk mee te nemen, weegt slechts 250 g.

 
Force > Evaluation > Testing

Medische CE certificering klasse 1: richtlijn 93/42/EEG.

532070 Mustec HD  

De online promo’s zijn ook geldig in onze showrooms.

ONLINE
promo

-10%
kom Mustec HD ontdekken 
tijdens onze ODD.Bekijk hier het filmpje 

ONLINE 
PROMO

Mustec HD € 1.028

€ 925

ONLINE
promo

-15%
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EDUCATIEVE SPELLEN VOOR 
PRAKTIJK EN WACHTZAAL
COMBINEER REVALIDEREN EN ‘FUN’ IN UW PRAKTIJK.  
HELPT ZOWEL KINDEREN ALS SENIOREN BIJ ONTWIKKELING EN PSYCHOMOTORIEK.

Kinderen spelen 
niet om te leren, 
ze leren omdat 
ze spelen

Voldoen aan alle strenge internationale 
eisen voor de veiligheid van speelgoed 
(bv. EU Richtlijn 2009/48/EC). 
Productveiligheidstests op naleving van de 
internationale normen (bv. EN71 en ASTM) 
bij onafhankelijke en gerenommeerde 
testlaboratoria.

Zie www.gymna.be voor het gamma,  
zoekwoord BELEDUC.

52

Respiprogram 
Van lichte tot krachtige, diepe inspiratie
• licht: alleen de rode bal boven houden. 
• midden: eerst de rode, vervolgens de gele 

bal boven houden. 
• diep: eerst de rode, vervolgens de gele en 

dan de groene bal boven houden.   

9011003 Respiprogram € 8,85 

             
Respivol
Langdurige inspiratie  
Oefenen van een trage, aangehouden en 
continue inademing om het objectief van een 
werkelijk diepe inademing te bereiken. Geeft 
het ingeademde luchtvolume aan.

9011001 Volwassenen - 5000 cc € 14,45 
9011002 Kinderen (blauw) - 2500 cc € 14,45 
  

             Respilift 
Expiratie 
• lichte weerstandstraining van de expiratie 

spieren.
• het staafje gaat omhoog bij expiratie en 

verschaft zo visuele feedback.

9011004 Respilift € 11,50 
  

             
U kan de Respilift aan de Respiprogram of de Respivol koppelen 
om de volledige ademhalingscyclus te trainen.
 

ademhalingstrainers actief oefenen 

actief/passief oefenen 

POST-COVID

THERA-TRAINER Mobi 2,7”
Onderste of bovenste ledematen. 
Draagbaar basistoestel met sterke 100 W motor.

Het gamma THERA-Trainers is zeer uitgebreid. 
Interesse? Contacteer uw vertegenwoordiger. Hij adviseert 
u met plezier over het type trainer dat u nodig heeft.

STOELFIETSJE
Onderste of bovenste ledematen.

500366 Stoelfietsje € 54,00

Zie https://www.gymna.be/nl/thera-
trainer voor het gamma.
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TORK ALCOHOLGEL 
Alcoholgel 80%: ideaal voor de gezondheidszorg. Plakt niet. 

1812206 Alcoholgel - 80% - 1 l € 16,20/st

TORK ALCOHOLDISPENSERS 
Spaarzaam, doseren nauwkeurig en zonder lekken 1 ml alcoholgel 
per keer. Passen in elk interieur: verkrijgbaar in het wit en het zwart. 
Afgesloten alcoholflacon voorkomt kruisbesmetting.  

1838206 Dispenser alcoholgel S1 -              
manueel - 1 l

€ 38,12

TORK DISPENSERS  
alcoholgel
Professionele hygiëne voor u en uw patiënten!
Zuinig in gebruik, met aandacht voor het milieu.

HYGIËNE

TORK TOILETPAPIER EN DISPENSERS
• Zacht toiletpapier, gevouwen. 
• De dispenser (wit of zwart) zorgt voor een hygiënische en 

zuinige vel-per-vel-dosering en voorkomt kruisbesmetting.

1804206 Vellen toiletpapier T3 - karton 
30 x 252 vel, 

€ 61,44/karton

1805206 Dispenser T3 toiletpapier € 39,33

DAX CLINICAL EN DISPENSER
Desinfecterende vloeistof 75%. Zonder parfum en zonder kleurstof.  
De dispenser werkt met een navulling van 1 l (apart te bestellen, niet 
meegeleverd). 

DAX CLINICAL EN DISPENSER

9062195 Clinical 500 ml - doseerflacon + pompje 10,15 € 8,12

9071195 Clinical - vulling 1 l € 19,08
9072195 Dispenser manueel - 1 l € 38,75

DAX ZEEP EN DISPENSER
Uiterst geschikt voor de dagelijkse handhygiëne.  
Niet-geparfumeerde zeep die efficiënt en behoedzaam reinigt.

DAX ZEEP EN DISPENSER 

9074195 Zachte zeep  
vulling 1 

€ 21,16

9072195 Dispenser manueel - 1 l  € 38,75

             

GRATIS 
DISPENSER

bij aankoop 
6 st. vulling 
alcoholgel 

GRATIS 
DISPENSER
bij aankoop 2 
kartons vellen 
toiletpapier 

GRATIS 
DISPENSER

bij aankoop  
6 st. vullling 
zachte zeep 

GRATIS 
DISPENSER

bij aankoop 
6 st. vullling 

Clinical 

TORK ROLLEN TOILETPAPIER

577605 Rollen toiletpapier - premium extra soft  
7 x 6 rl

39,90 € 33,92

online 
PROMO

- 20% 

online 
PROMO

- 15% 
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TORK HYGIENE
Tafelpapier
• Geperforeerd, 2 lagen voor meer comfort en sterkte.
• Absorbeert goed en ‘kleeft’ niet aan de huid.

TORK TAFELPAPIER

575890 Karton 9 rollen - 10% 52,50 € 47,25/st.
575890 Vanaf 3 kartons - 30% 52,50 € 36,75/st.

ONLINE
promo

-30%
3 kartons

GEZICHTSKUSSENBESCHERMING
Universele wegwerp bescherming tegen zweet  
en/of make-up. 

509447 Met gezichtsopening - 100 st. € 28,80

Beide
ALCOHOL 

VRIJ
Geschikt voor  
gymna tafels

CLINELL UNIVERSELE DOEKJES
Stevige vochtige doekjes voor het reinigen en ontsmetten 
van oppervlakken, apparatuur én handen. Niet nodig om 
handschoenen te dragen. Afmeting doekje: 26 x 18 cm. 

9299195 Pack hersluitbaar - 100 st. € 10,29

MONDMASKER TYPE IIR
Made in Belgium 
Chirurgisch mondmasker, 3 lagen

9966747 type IIR - oorelastieken - 50 st € 12,72

HYGIËNE

Gebruiksaanwijzing oppervlakken

NIEUW: óók voor het reinigen en  
het ontsmetten van HANDEN! 

CLINELL SPRAY  
Schuimspray voor een brede waaier van 
medisch materiaal (niet-invasief) en medische 
oppervlakken. Gepatenteerde formule.  

9200195 Sprayflacon - 500 ml € 11,06
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Meer weten? Advies? Afspraak? 

T 011 151 950 
info@architime.be
www.architime.be 

EEN PRAKTIJK BOUWEN OF VERBOUWEN? 
BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES.

Architectenbureau ARCHITIME is uitermate gespecia- 
liseerd in het (ver)bouwen en inrichten van kiné-
praktijken, revalidatie-ruimtes, oefenzalen, ... 

Uw specifieke - professionele - wensen vertalen in 
een bevattelijk bouwkundig concept vraagt een 
bijzondere expertise. Gymna biedt u deze expertise 
vandaag aan via een duurzame samenwerking met 
zusterbedrijf Architime. 

ontwerp interieur

coördinatie (ver)bouwing

standaard formule
U investeert in uw praktijk. De apparatuur is gekozen. Maar hoe wenst u 
te betalen? Cash? Of beroepshalve ‘financieren’?

Al gedacht aan een financiële leasing? Redenen te over om voor deze 
optie te kiezen. 
 - snelle dossieropmaak, metéén bij uw aankoop. 
 - u hoeft zelf niets te regelen, wij doen het voor u. 
 - geen voorschot, u ‘least’ het volledige factuurbedrag.
 - de volledige leasing is fiscaal aftrekbaar: kapitaal, BTW, intresten, …
 - mooie oplossing voor uw boekhouding: uw maandelijkse huur wordt 

onmiddellijk in de kosten geboekt; geen afschrijving.

PROGRESSieVE formule
U start met een verlaagde maandelijkse huur.

Be
dr

ag
/m

nd
 

Tijd

 
GYMNA 

PROGRESSIEVE 
LEASING

Vraag advies of een vrijblijvende offerte aan 
bij uw vertegenwoordiger.  
Of bel naar onze klantendienst: 089 510 550.

LEASE NU, BETAAL LATER.
Investeer nu via leasing en kijg  
3 of 6 maanden ‘uitstel van betaling’. 

LEASING

58



Carl Baeten  T 0495 161 521
 carl.baeten@gymna.be
 Sales Manager

Geert Van Daele  T 0496/161 184
 geert.vandaele@gymna.be
 Regio W+O-Vl. / West-Henegouwen /  
 Vl. -Brabant (Pajottenland)

Vincent Camelbeeck   T 0489/346 682
 vincent.camelbeeck@gymna.be
 Regio Luik / Luxemburg

Xavier Peeters       T 0496/161 183
 xavier.peeters@gymna.be
 Regio Namen / Waals-Brabant / Bxl / Henegouwen

Brigitte Stas   T 0496/161 185
 brigitte.stas@gymna.be
 Regio Antwerpen (behalve Geel/Mol) / Sint-Niklaas  
 Vlaams-Brabant

Cédric Gielen Tel. 0486/119 217
 cedric.gielen@gymna.be
 Regio Limburg / Diest-Aarschot-Tienen / Geel-Mol

WWW. GYMNA.BE

KLANTENDIENST
&  089/510 550
E-mail  gymna@gymna.be

Alle prijzen vermeld in dit Revalution® magazine zijn BTWi (excl. Recupel/Bebat).
De ONLINE PROMO’S, NAJAARSPROMO’S en SHOWROOMBONUS zijn geldig  
t.e.m. 24 december 2021. Ze zijn onderling niet combineerbaar, tenzij anders 
aangegeven. De online promo’s zijn ook geldig in onze showrooms.

Onder voorbehoud van drukfouten of weglatingen.
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brussel

GENT

DIEPENBEEK

welkom
op onze oDD
Brussel • ZA 20 + ZO 21 nov

gent • ZA 27 + ZO 28 nov

diepenbeek • ZA 4 + ZO 5 dec

Telkens van 9u30 - 17u30




