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welkom op onze kOOPZATERDAGEN
ZA 5 • za 12 • ZA 19 juni 

nieuwe instaptafel gymna.GO
vliegwieltraining voor élke praktijk

ZOMER 
PROMO 
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>  Bezoek onze ruime showrooms in Diepenbeek,  
Zaventem of Gent             

2

koop
zater
dagen

6  Nieuw: gymna.GO

         

30  Nieuw: Tecar Care 300                

16  Nieuw: K•Well            

online
promo 

op afspraak
ZA 5 JUNI
ZA 12 JUNI
ZA 19 JUNI
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Tijd dus voor onze zomerse KOOPZATERDAGEN 
op afspraak, mét zomerpromo’s en een extra 

showroombonus!

Beste lezer,

Voelt u het ook?  
’t Wordt stilletjesaan zomer. 

De drie eerste zaterdagen van juni zijn onze showrooms dan 
ook ‘the place to be’ om het over professionele vakapparatuur 
te hebben, zowel nieuwe als traditionele. U bent van harte 
welkom! Al vragen we wel om een afspraak te maken. Dat 
kan heel snel en simpel: een telefoontje of mail naar uw 
vertegenwoordiger of een seintje bij onze klantendienst (tel. 
089 510 550, mail gymna@gymna.be).

HELLO… GYMNA.GO
Overweegt u een nieuwe Gymna-tafel? Slim, want zo’n hoog/
laag-tafel is sowieso een interessante investering, zeker omdat 
u er dagelijks intensief gebruik van maakt. En waar kan u 
beter tafels vergelijken dan in onze showrooms? Precies! Uw 
vertegenwoordiger adviseert u graag op basis van uw noden 
en budget. De gymna.PRO kent u ongetwijfeld al. Nieuw is 
de gymna.GO, die het voor iedereen mogelijk maakt om op 
een échte Gymna-tafel te werken. Dit instapmodel heeft een 
zachte prijs, zonder compromissen te sluiten op het vlak van 
kwaliteit!   

FUNCTIONAL TRAINING
In deze editie focussen we op de diverse mogelijkheden van 
functional training. U wil sneller resultaat? Dan is Desmotec-

vliegwieltraining de oplossing. Gloednieuw is het modulaire 
BH MAGSYS systeem voor dynamische trainingen. Iets voor uw 
praktijk? Samen met K.WELL kettlebells, slamballs, plyoboxen, 
battleropes, sandbells, trampolines … - ook een nieuw gamma -   
biedt dit systeem u oneindig veel mogelijkheden. Uiteraard 
blijft ook klein oefenmateriaal een must. Vergeet daarom zeker 
niet om onze online promo’s te checken. Verder behoren zowel 
Wooden fitness & therapy als BH cardio-apparatuur stilaan tot 
‘de klassiekers’. 

FYSIOTECHNIEK
Gymna heeft ook alles in huis voor fysiotechniek: van een 
basisapparaat voor ultrageluid over combinatie-apparaten tot 
Gymna Care 300 - een nieuw apparaat voor TECAR-therapie 
- en shockwave. Uw vertegenwoordiger geeft u graag een 
woordje uitleg. 

ONLINE PROMO’S
De coronamaatregelen versoepelen mondjesmaat, maar 
bij Gymna blijven we voorlopig nog even voorzichtig. Dat 
betekent dat de ‘shops’ in onze showrooms niet open zullen 
zijn tijdens de Koopzaterdagen van juni. Al maken we dat 
graag goed met zeer interessante online promo’s in deze 
Revalution én op onze website www.gymna.be.

EDUCATIEVE SPELLEN
Tot slot stellen we u graag ook, in onze afdeling praktijk-
inrichting, nieuwe educatieve spellen voor van het merk 
Beleduc: mooi, leerzaam én veilig. Zowel bruikbaar in uw 
praktijk als in de wachtzaal. 

Rest ons enkel nog om u een mooie en veilige zomer toe te 
wensen, met veel perspectief!

Frans Cesar
Afgevaardigd bestuurder
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BESTEL snel en makkelijk 

via de online besteltool

SHOP?  
BESTEL online

 

ONLINE 
PROMO

In deze Revalution vindt u een selectie van producten en 
klein oefenmateriaal met een ONLINE PROMO geldig tot  
30 juni. 

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.

Verder mag u deze zomer nog tal van andere online acties 
verwachten. Daarvan houden we u op de hoogte via onze 
Revalution Nieuwsbrieven, Facebook en Instagram.

Uiteraard bent en blijft u van harte welkom in onze ruime 
showrooms met ‘shop’. Elke werkdag open, raadpleeg 
www.gymna.be voor de meest actuele corona-info.

*  De ‘shops’ zijn niet open tijdens de Koopzaterdagen omwille 
van de onzekerheid i.v.m. de Corona-maatregelen.

Tag gymna.be. Wij delen uw foto’s en berichten met plezier!
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TAFEL of APPARATUUR?
maak een afspraak

5 • 12 • 19 juni koopzaterdagen

Profiteer van onze zomerpromo

én de showroombonus

%
SHOWROOM 

 BONUS

• Een gymna.GO of gymna.PRO proberen vooraleer uw tafel te kiezen? 
• Zelf de voordelen van vliegwieltraining ervaren? 
• Welke ShockMaster past het best bij úw praktijk? 
• Onze ruime keuze aan toestellen voor functionele training vergelijken en uw 

keuze maken? 

Maak vandaag nog een afspraak met uw vertegenwoordiger en kom 
naar één van onze 3 showrooms! Of contacteer onze klantendienst: 
089/510 550 of gymna@gymna.be
 
Kom naar onze Koopzaterdagen op afspraak. 
Niet aarzelen, gewoon doen!

 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. 30 juni 2021.

 

+



66 TAFELS
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BASICALLY PERFECT
Het nieuwe instapmodel gymna.GO brengt de kwaliteit van Gymna 
binnen het bereik van een bredere groep therapeuten.

Zonder franjes, met alle essentiële elementen 
Of u nu net begonnen bent of jarenlange expertise hebt, de aankoop van een 
behandeltafel is het resultaat van een doordacht besluitvormingsproces. U zoekt 
immers naar het juiste evenwicht tussen functionaliteit en kwaliteit. 

De gymna.GO biedt uw patiënten een solide en veilige ondersteuning in zit- 
en lighouding. De betrouwbare hoogteverstelling helpt hen om probleemloos 
plaats te nemen op de tafel,  en u om op de meest ergonomische  hoogte te 
werken. PREMIèRE

2-delig 3-delig Tractie

15 kleuren, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.
Aantal ligvlakken

Kennismaken met gymna.GO? Alle nieuwe kleuren ontdekken? 
Profiteer van onze KOOPZATERDAGEN op afspraak. U bent van harte welkom!
 

D1e D2 D4D1 T3x T5x

Maak vandaag nog een afspraak met uw 

vertegenwoordiger in onze showroom. 

Optie Ergomax

Kwaliteit in haar puurste vorm
Leasing: gymna.GO vanaf € 43,71/maand, BTWi, 5 j.
 



Pli-stand

i-Control,  
slimme hoog/laag verstelling

Densiteit kussens: lineair of  
progressief (manipulaties)

PRO

Gymna Stability Profile
ideaal voor manipulaties

8

‘One click’  
armsteunen

TAFELS
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YOUR TABLE. your choice.
De vrijheid om uw eigen professionele gymna.PRO samen te stellen.

10 verschillende configuraties en zelfs nog meer opties om uw eigen 
gymna.PRO te creëren. De tafel die het best past bij uw wensen, uw vereisten,  
uw behandelingen.

2 soorten kunstleder: Classique of Premium, 23 kleuren.
Aantal ligvlakken

Kom gymna.PRO ontdekken, ervaren, testen, ... én samenstellen in onze 
showroom tijdens onze KOOPZATERDAGEN op afspraak!

Afspraak maken? Een telefoontje naar uw vertegenwoordiger of onze 
klantendienst op 089/510 550 volstaat.  

Maak vandaag nog een afspraak met uw 

vertegenwoordiger in onze showroom.

 

2-delig 3-delig 4-delig

T3 T5 T7 Q4 Q6 Q8D2 D4 D6D1

Optie Ergomax: hygiënisch en comfortabel 

Traditionele tafel gymna.PRO

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+

Leasing: gymna.PRO vanaf € 58,64/maand, BTWi, 5 j.
 

Constant Patient Position 
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U wil sneller resultaat? 
Vliegwieltraining is  
uw oplossing!

FUNCTIONAL
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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 

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+

KOM DESMOTEC ZELF ERVAREN TIJDENS ONZE 
KOOPZATERDAGEN.

Maak een afspraak met uw vertegenwoordiger. 
Of contacteer ons: 089 510 550 • gymna@gymna.be

REVALUTION ZOMER 2021
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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

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.



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, …

13

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+ kom naar onze koopzaterdagen!
Maak vandaag nog een afspraak met uw 
vertegenwoordiger in onze showroom.

Leasing: Desmotec vanaf € 65,35/maand, BTWi, 5 j.
 



Modulair 
systeem 
voor 
dynamische 
functionele 
trainingen

14

NIEUW

FUNCTIONAL



REVALUTION ZOMER 2021 15

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, …

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



16 FUNCTIONAL

NIEUW

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

Kettlebells, slamballs, plyoboxen, battleropes, sandbells, 
trampolines, … en nog zoveel meer. 
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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.

             

WAAROM K•WELL?
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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.

Bobo Balance Pro
€ 1.600

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

FUNCTIONAL
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BLAZEPOD    
MOTIVERENDE REFLEXTRAINING MET VISUELE TRIGGERS !

Snelheid, behendigheid, kracht, beweeglijkheid en reactietijden. 
Kiné-en revalidatie 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, specifieke 

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

Bekijk hier het filmpje 

578500 Set 6 lichtjes incl. draagtas  € 439
578530 Draagtas 6 pods  € 55
578515 Adapter kegel - 2 st.  € 39
578510 Functionele adapter kit  € 29

Blazepod  
set van 6 lichtjes

€ 439
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BOSU BALANCE pro 
Balans is het begin van elke beweging.
• één kant multifunctioneel instabiel oppervlak.
• één kant oefentol. 

510865 Bosu PRO € 198,50
 

             

ELASTISCHE WEERSTANDEN
Diverse online promo’s

             
TOGU BALANZA JUMPSTEP 
Dynamische verende bewegingen en springoefeningen.
• combinatie van Balanza BallStep en Jumper.
• training gaat meer in de diepte, proprioceptie, sensomotoriek, mobiliteit, 

stabiliteit, …
• de Jumper aan de bovenkant maakt uitdagende oefeningsvariaties 

mogelijk en brengt extra dynamiek in de training.

575815 Jumpstep € 209,00

             

NIEUW

ONLINE 
PROMO

- 10% 

FUNCTIONAL

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

Ballstep

Jumpstep

TOGU BALANZA BALLSTEP 
Evenwichtsplank op 4 ballen, toegankelijk voor jong en oud.

575812 Ballstep 180,00 € 150,50
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AGILITY GAMMA 
Van kinderen tot senioren.  
Van fysieke coördinatie tot valpreventie.
Bouw zelf uw hindernissenparcours.

             

TOGU JUMPER 
Explosief oefenen. 
• extra veerkrachtig (vergeleken met BOSU).
• antislip verhoogt de veiligheid. 

575147 Jumper 198,00 € 178,20

                

nieuwe 
kleur

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. 

ONLINE 
PROMO

- 10% 

ONLINE 
PROMO

- 10% 

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

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

Balance Pads Elite mini Duo

ONLINE 
PROMO

FUNCTIONAL

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

32553X 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

5754XX pink, kiwi, waterblauw          
ca. 180 x 60 x 1 cm

€ 55 € 42,50

AIREX CORONELLA - 185

1002XX blauw, groen, rood   
ca. 185 x 60 x 1,5  cm

€ 92 € 76,50

AIREX CORONELLA - 200

5754X0 lichtgrijs, donkergrijs  
ca. 200 x 60 x 1,5  cm

€ 105 € 85

AIREX CORONA - 185 

10021X rood, groen, blauw  
ca. 185 x 100 x 1,5  cm

€ 133 € 114,50

AIREX CORONA - 200

57540X lichtgrijs, donkergrijs  
ca. 200 x 100 x 1,5  cm

€ 148 € 130
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SLIMBEAM 
ELEGANT EN ULTRA COMPACT EXPLOSIEF TREKAPPARAAT. 

Butterfly, 2-zijdig oefenen met  
verstelbare hoek.

Gewichten met rubberen demping,  
15 x 5 kg.

Overdracht 3:1.

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+

Waterflywheel reproduceert 
fysische kenmerken van 
bewegende roeiboot

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

Walnoot Eik

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+

WATERROWER
PERFECTE SIMULATIE VAN ROEIEN 
OP RUSTIG WATER. 

Makkelijker  
plaatsnemen  
met Hirise verhoging

Kom ‘waterroeien’ zelf beleven in onze showroom tijdens onze 
KOOPZATERDAGEN op afspraak!

Een telefoontje naar uw vertegenwoordiger of onze klantendienst op 
089/510 550 volstaat.  

kom naar onze koopzaterdagen!
Maak vandaag nog een afspraak met uw 
vertegenwoordiger in onze showroom.
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Deze Sprintbok loopband van NOHRD kent geen limieten. Zijn unieke 
curves en innovatief mechanisme maken een snelheidsvariatie mogelijk 
van heel traag stappen naar volle gas sprinten.  

Het gevoel
• uw patiënt of sportieve klant loopt precies zoals hij buiten zou doen.
• omdat er geen motor is heeft hij volledige controle op zijn snelheid. 
• de rubberband absorbeert alle vibraties.

Natuurlijke looppas
• vorm van het loopoppervlak zorgt voor een betere stap- en looptechniek. 
• stimuleert het lopen op de midden- en voorvoet. 
• houding van rug en nek zijn daardoor automatisch goed. 

Multi inzetbaar
• van gangrevalidatie tot intervaltraining dank zij de variatiemogelijkheid 

van de snelheid.
• meer energieverbruik en snellere opbouw van de spiermassa door zélf 

‘aandrijven’ van de loopband.

De motor? 
Dat zijn de 
benen van de 
gebruiker! 

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.

Leasing: Sprintbok vanaf € 109,75/maand, BTWi, 5 j.

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+
KOM NAAR ONZE KOOPZATERDAGEN  
OM TE ‘LOPEN OP HOUT’!

Maak een afspraak met uw vertegenwoordiger. 
Of contacteer ons: 089 510 550 • gymna@gymna.be

WOODEN FITNESS
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NOHRD BIKE
KENT ZIJN GELIJKE NIET.

Ergometer en indoor-cycle in één.
•  robuuste fiets met massief houten frame voor intensief 

gebruik.
• afgeschermd revolutionair en slijtvast ‘planetair’ 

(constructie van tandwielen) weerstandssysteem
• voor personen tussen 1,60 en 2,00 m.

Het unieke flexiesysteem 
van de latten en de zachte 
rubberband zorgen voor 
een perfecte demping van 
schokken en vibraties.

Interactieve 17,3” tablet
•  met sprintbok app. 
•  volgen van prestaties, kiezen  

voor specifieke workouts 

UNIEK

1. Draaiende massa
 Voor her perfecte momentum
 net zoals bij een echte fiets.

2. Precisie versnelling
 Made in Germany

3. Houten frame
 Met geïntegreerde, soepele en 
 slijtvaste wervelstroom weerstand.

4. Batterij
 Voor overdracht trainingsgegevens
 via Bluetooth.

1

2

4

3

Walnoot Eik

Leasing: Nohrd bike vanaf € 52,25/maand, BTWi, 5 j.



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. 

TFT scherm

BH Cardio
WERELDWIJD GERENOMMEERDE CARDIO-APPARATUUR!

Baanbrekende technologie • Maximale kwaliteit • Extra uitgebreid gamma

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO

+

CARDIO

TFB Fietsergometer - TFT TFR Ergo-zitfiets - TFT Super Kronos cross - TFT

RC12-TFT

28

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

LED schermSmart Focus scherm
BH Roeier Movemia

BH Movenia Magnetic 
indoor trainingsfiets

Fietsergometer - LK7200 
Smart Focus 

Loopband - LK7800  
Smart Focus

Stepper Smart Focus

Crosstrainer -  
Smart Focus
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FYSIOTECHNIEK? GYMNA HEEFT HET!
TECAR CARE 300 ULTRASON • ELEKTRO • COMBINATIE- EN LASERTHERAPIE

nieuw

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+kom naar onze koopzaterdagen!
Maak vandaag nog een afspraak met uw 
vertegenwoordiger in onze showroom.

 

Combi 400

Combi 200Pulson 100

Combi 400 VIP

FYSIOTECHNIEK

Instelbare frequenties

Een sneller natuurlijk herstel van het lichaam

Geavanceerde en efficiënte TECAR-therapie 
voor de behandeling van osteoarticulaire 
aandoeningen en aandoeningen van het perifere 
zenuwstelsel
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Leasing: Tecar € 342,74/maand, BTWi, 5 j.
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GRATIS OPLEIDING
Individuele ‘quick start’ opleiding,  
bij u in de praktijk.

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

Praktische houder 
voor het handpiece

Ergonomisch 
lichtgewicht handpiece

ShockMaster 500

ShockMaster 300
kom naar onze koopzaterdagen!
Maak vandaag nog een afspraak met uw 
vertegenwoordiger in onze showroom. 

INTELLIGENTE 
OPLOSSINGEN

REVALUTION ZOMER 2021
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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

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

12 overlappende kamers 
zorgen voor een continue 
drainage.

kom naar onze koopzaterdagen!
Maak vandaag nog een afspraak met uw 
vertegenwoordiger in onze showroom. 

LYMFEDRAINAGE
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LYMPHA-MAT GRADIËNT DIGITAL LYMPHA-MAT GRADIËNT 300 PLUS

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’ 

Leasing: Lympha-mat digital zonder toebehoren  
€ 94,43/maand, BTWi, 5 j

Lympha-mat digital zonder toebehoren  
€ 64,56/maand, BTWi, 5 j.

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
 

kom naar onze koopzaterdagen!
Maak vandaag nog een afspraak met uw 
vertegenwoordiger in onze showroom. 

ZOMER
PROMO

ZOMER
PROMO

REVALUTION ZOMER 2021
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TORK VLOEIBARE ZEEP / ALCOHOLGEL 
Mild: fris geurende alles-in-een-zeep, perfect voor normale en droge huid.   
Extra mild: allergievriendelijke zeep zonder parfum. Zeer zacht voor de 
gevoelige huid. 
Alcoholgel 80%: ideaal voor de gezondheidszorg. Plakt niet. 

1809206 Zeep S1 - mild - licht geparfumeerd -  
1 l - p. 6 st.

12,82 € 11,54/st

1811206 Zeep S1 - extra mild - zonder parfum -  
1 l - p. 6 st.

12,39 € 11,15/st

1812206 Alcoholgel - 80% - plakt niet 
1 l - p. 6 st.

16,20 € 14,58/st

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

18X8206 Dispenser zeep/alcoholgel                   
S1 - 1 l

€ 38,12

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

Papieren handdoeken zijn de meest hygiënische 
oplossing voor het drogen van handen. 

TORK HANDDOEKEN
Comfortabele ‘multifold’ handdoeken van een uitstekende kwaliteit. 
Zuinig in verbruik dankzij hun absorptievermogen en de ‘vel-per-vel’ 
verdeling. Dispensers passen in elk interieur: verkrijgbaar in wit en 
zwart. Het verdeelsysteem voorkomt kruisbesmetting. 

182X206 Handdoekdispenser H2 - 150 vellen € 46,27
182XX06 Handdoekdispenser H2 - 300 vellen € 59,00
9603283 Papieren handdoeken H2 -  

pak 21 x 150 vellen
84,66 € 76,19

ONLINE
promo
-10%

op pak

ONLINE
promo
-10%
per 6 st.

150 vellen

300 vellen

HYGIËNE
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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.

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

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

18X5206 Toiletpapierdispenser € 39,33
1804206 Toiletpapier - T3 -  

karton 30 x 252 vellen
 61,44 € 55,30

ONLINE
promo

-30%
3 kartons

DESINFECTEERBARE HOEZEN 
Voor (Gymna)tafels met een standaardbreedte van 67 cm.  
Uit poly-urethaan, 180 g/m² - uiterst duur-zaam 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. 

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

509447 Met gezichtsopening - 100 st. € 28,80

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! 

ONLINE
promo
-10%
op karton

REVALUTION ZOMER 2021
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DAX ALCOGEL
Desinfecterende halfgel 85%. Zonder parfum en zonder 
kleurstof.  
Keuze uit verschillende verpakkingen.

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 ALCOGEL

905X195 150 ml - doseerdop € 5,00
905X195 Pompfles - 600 ml € 11,66
905X195 5 liter € 70,28

             

DAX CLINICAL EN DISPENSER

906X195 150 ml - doseerdop € 4,63
906X195 500 ml - doseerflacon + pompje € 9,14
906X195 4 liter € 55,12

906X195 Vulling dispenser - 1 l € 19,08
9072195 Dispenser manueel - 1 l € 38,72
9062195 Druppelvanger manuele 

dispenser
€ 13,77

Dispenser manueel  
met druppelvanger 

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

9200195 Sprayflacon - 500 ml € 10,95

nieuw
Beide

ALCOHOL 
VRIJ

Geschikt voor  
gymna tafels

Ontsmetten
 sondes

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

TRISTEL DUO ULT  
30 seconden, en uw sondes zijn 
gedesinfecteerd! 

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

• HIGH-LEVEL desinfecterend schuim 
voor medische instrumenten, vaginale- 
en anale sondes en andere tools voor 
bekkenbodemtherapie. 

• 250 ml, goed voor 156 desinfectie-procedures. 

500906  ULT schuim € 149,00
500907  Wipes - 200 st. € 19,97

             

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.

REVALUTION ZOMER 2021
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Kinesiotape 
‘MEDICAL TAPEN’ ALS AANVULLING OP  
UW BEHANDELING.  

Blessures • Pijndemping   
• Ondersteuning gewrichtsfunctie  
• Triggerpuntbehandeling • …

ONLINE 
PROMO

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  

ICE POWER

Koudegels, snelle vermindering huidtemperatuur.

ONLINE 
PROMO

VERBRUIK

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

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

Zie www.gymna.be voor het gamma en de  
online promo’s, zoekwoorden ICE POWER.

Zie www.gymna.be, zoekwoorden  
QINES ELEKTRODE.
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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.

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

5766X0 met neusopening -  
vanaf 3 st. -  
zelfde kleur, zelfde type. 

39,00 € 35,10/st.

5766X1 zonder neusopening -  
vanaf 3 st.  
zelfde kleur, zelfde type.

35,00 € 31,50/st.

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

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

3,10 € 2,48/st.

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

6,70 € 5,36/st.

QINES MOOR PACK  
Aangename en langdurige warmte!

3261XX 30 x 40 cm - vanaf 4 st.  
zelfde maat

29,00 € 23,20/st.

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 4 st. 

-20%

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 12 st. 

-20%

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 4 st. 

-20% 

ONLINE 
PROMO
 Vanaf 3 st. 

-10% 

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

Diverse kleuren beschikbaar.

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

REVALUTION ZOMER 2021



Eén ‘klik’ en de  
beugel hangt vast. 

Muurprofiel.

Houten inlegblad. 

Beugel.
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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.

INRICHTING



MADE BY

opgeruimd  
‘hangt’ netjes

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



INRICHTING

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.
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Meer weten? Advies? Afspraak? 

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



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

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) / 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, ZOMERPROMO’S en SHOWROOMBONUS zijn geldig  
t.e.m. 30 juni 2021. Ze zijn onderling niet combineerbaar, tenzij anders aangegeven. 
Onder voorbehoud van drukfouten of weglatingen.
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VERTEGENWOORDIGERS

1 2 3 4 5 6

brussel

GENT

MAAK gebruik van 

onze expertise

en maak vandaag 

nog een afspraak

DIEPENBEEK


