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REVALUTION NAJAAR 2022

Als totaalaanbieder van materiaal voor  
kinesitherapeuten en bewegingsspecialisten 
willen we u inspireren met deze vrijblijvende 
inspiratieschetsen en een waaier aan appara-
tuur en hulpmiddelen in diverse prijsklassen. 

Voor u een tool vol ideeën die u concretiseert 
met het materiaal van uw keuze. 

Iedereen vindt er z’n gading. Van een begin-
nerspraktijk tot uitgebreide oefenzalen met 
diverse zones. 

Wenst u zelf een 3D-schets voor uw praktijk 
of uw project? 

Contacteer uw vertegenwoordiger.

 

zoekt u INSPIRATIE VOOR UW PRAKTIJK? 
GYMNA REIKT U DIVERSE MOGELIJKHEDEN AAN.

behandelruimtes 

UG & ELEKTRO > P 14

PRESSO & MASSAGE > P 18

DIAGNOSE ECHO > P 8BEHANDELTAFEL > P 4

SHOCKWAVE > P 12

ZONE BALANS > P38

ZONE FUNCTIONAL & KRACHT > P 24 

ZONE TESTING & FEEDBACK > P 22

ZONE CARDIO & KRACHT > P 30

ZONE MULTIFUNCTIONEEL > P 41

VOORRAAD > P 46OPBERGWAND > P 45

SPORTVLOEREN > P 20
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Een tafel kiezen?  
Dat doen we samen!

Uw Gymna tafel, het middelpunt van 
uw praktijk.
  De juiste keuze 
 Een tafel met twee ligvlakken of meer? Met armsteunen of niet? En zijn de 

speciale kussens voor manuele technieken en osteopathie voor u een must? Of 
net niet?   

 Een behandeltafel kiezen is echt niet zo eenvoudig… simpelweg omdat er 
vandaag een ruim assortiment voorhanden is. 

  gymna.GO of gymna.PRO?
 Welke Gymna-tafel past perfect bij uw noden én uw manier van werken? 

Een basismodel gymna.GO of een multifunctionele gymna.PRO? Onze 
vakspecialisten bekijken het graag samen met u.

  Samen kiezen
 Kom naar onze inspiratieshowroom! Precies omdat u daar de diverse tafels 

zelf kan ervaren en de vele mogelijkheden kan uittesten. We begeleiden en 
adviseren u en configureren er samen de beste tafel voor uw praktijk!

 
 Contacteer uw vertegenwoordiger voor een afspraak!

5INSPIRATIE BEHANDELRUIMTE

RUIME VOORRAAD

Ruime voorraad van de meest courante modellen, 
contacteer uw vertegenwoordiger voor meer info.

BEHANDELTAFEL 
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welke functionaliteit 
past perfect bij u?
WE ONTDEKKEN HET GRAAG SAMEN!
 

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

CONSTANT PATIENT POSITION 
Patiënt blijft in dezelfde richting kijken.  
Nooit meer voeten op het hoofdeinde.

KEUZE UIT 23 KLEUREN
Kies uw favoriete kleur. Van klassiek en tijdloos 
tot levendig en vrolijk.  

BEKLEDING
2 soorten bekleding: ‘classique’ PVC kunstleder 
of ‘premium’ PU kunstleder.

Traditionele  
tafel

gymna.PRO

ARMSTEUNEN 
Beide armsteunen snel én gelijktijdig 
verstellen met het innovatieve ‘one click’ 
systeem of niet? 

AANTAL LIGVLAKKEN
2-, 3- of 4-delig

GEZICHTSKUSSEN
Extra comfortabele, hygiënische 
en aan de gezichtsmorfologie 
aanpasbare Ergomax of niet?

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

zit- & zadelkrukken 
dat zit goed!

RONDE ZITKRUK GYMNA.PRO  

• met 360° hendel voor makkelijke 
hoogteverstelling - 54-73 cm.

195800AN classique kunstleder 
195811AB premium  kunstleder

ZADELZITKRUK GYMNA.PRO   

• breedte 42 cm, verstelbare  
bekkenkanteling - 54-73 cm.

195822AN classique kunstleder 
195833AB premium  kunstleder

SALLI TWIN 

• 2 aparte zit-delen zorgen ervoor dat 
er nauwelijks druk is op bloedvaten en 
zenuwen van het bekken - 57-75 cm.

505430BL Salli Twin 

SALLI SWINGFIT  

• mechanisme met unieke beweegbare discus 
volgt uw beweging in elke richting -  
59-78 cm.

505436BLN Salli Swingfit 

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

576905 Knierol / enkelrol - klein 
576900 Knierol - groot 
576910 Hoofd- en buiksteunkussen 
576920 Wigvormig steunkussen - klein 
576915 Wigvormig steunkussen - groot 

BEHANDELTAFEL 
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Dwarse scan FPL

CMC1 gewricht

ECHOGRAFIE IN DE  
KINÉPRAKTIJK?

VINNO 5
Licht, intelligent en krachtig.
• speciale signaal-processingtechnieken 

voor uitstekende hoge resolutie beelden.

VINNO 6
Mobiele hoge beeldkwaliteit.
• met Xcen hoge frequentie technologie 

voor maximale resolutie en contrast.

pathologieën
• tendinopathie 
• bursitis
• spierscheur
• peesscheur
• calcificatie
• artritis
• artrose
• zenuwbeklemming synovitis
• synoviale cysten
• ...

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

    GRATIS  

opleiding

  € 1.600

Intensieve, individuele 1 op 1 opleiding met 
gespecialiseerde en ervaren experten van een 
onafhankelijk echo-opleidingsinstituut.

Beginnen met echografie als inspiratie voor een 
behandelruimte? 

Gedurfd?  

Wel, als totaalleverancier willen we u op de hoogte 
houden van álle evoluties in uw vakgebied. En 
echografie is een discipline die meer en meer haar 
weg vindt naar de (sport)kinépraktijken.

  Trendsettende technologie
 De technologische vooruitgang maakt dat wij u vandaag echo-apparaten kunnen aanbieden 

met uiterst kwalitatieve beelden die makkelijk te interpreteren zijn. Gelinkt aan een 
daling van de kostprijs betekent dat dat echografie meer en meer bereikbaar wordt voor 
een grotere groep kinesitherapeuten. 

 En met ons leasingaanbod hoeft u niet te wachten om meteen deel uit te maken van de 
kinesitherapie van de toekomst. 

  Non-invasief 
 Met echografie doorbreekt u de huidbarrière. Non-invasief. U krijgt zicht op gewrichten, 

pezen, ligamenten, bot en spieren. Schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel, achillespees, … 
Echografie brengt weefselschade in beeld. Het vergemakkelijkt uw evaluatie van de 
belastbaarheid van dit weefsel. 

  Sneller herstel
 Uw kinesitherapeutisch handelen wordt een stuk efficiënter. Uw patiënten krijgen inzicht in 

hun probleem en begrijpen hun behandelplan daardoor beter. Resultaat: uw patiënten zijn 
sneller klachtenvrij. 

 Echografie is ook functioneel bij shockwavebehandelingen, bij dry needling en als biofeed-
back bij dynamische oefentherapie. 

VINNO E35 
Praktijkunit met uitstekende beeldkwaliteit.
• grote, in hoogte verstelbare console voor 

maximaal bedieningsgemak.

DIAGNOSE ECHO 
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SATURATIEMETER
Nauwkeurige meting van de zuurstofsaturatie.

1849296 Saturatiemeter vinger

              

OMRON BLOEDDRUKMETERS
Volautomatische bovenarmbloeddrukmeter. 
Snel, nauwkeurig en betrouwbaar.

• helpt bij het herkennen van risicofactoren voor beroerte.

501162 M3 Comfort 
502162 M6 Comfort (niet afgebeeld)

RESPI IN-OUT
Van lichte tot krachtige in- en expiratie. 
90111006 Respi in-out

RESPIPROGRAM 
Van lichte tot krachtige, diepe inspiratie. 
9011003 Respiprogram 

RESPIVOL
Langdurige inspiratie.  
9011001 Respivol volwassene 
9011002 Respivol kinderen 

RESPILIFT
Expiratie. 
9011004 Respilift 

             
gewrichten 
EASYANGLE
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 
577472 Hoofbevestiging 
 

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

Bekijk hier het filmpje 

spierkracht
MUSTEC

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.
• 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

532070 Mustec HD

 
Force > Evaluation > Testing

Bekijk hier het filmpje 

DYNAMOMETERS 
Betrouwbare instrumenten voor het meten van grijpkracht  
van vingers en handen.

532090 Handdynamometer pneumatisch 
532080 Handdynamometer hydraulisch 

GRIJPKRACHT

saturatie

Bloeddruk ademhaling

koorts

VOORHOOFDTHERMOMETER  
Contactloos, snel én accuraat. 

9210747 IR thermometer 

   

Alle Omron bloeddrukmeters zijn klinisch gevalideerd, 
ideaal voor uw patiënten.

Respivol

Respi in-out

Respilift

Respiprogram

Ideaal voor uw patiënten.

DIAGNOSE 

 nieuw
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Resultaten van rESWT
•  pijnvermindering.
•  regeneratie van aangetast weefsel.
•  afbraak van verkalking en fibrose.
• vermindering van spiertonus / spasticiteit.

Toegevoegde waarde voor u en uw patiënt
•  gemiddeld 6 tot 8 behandelingen. 
•  een realistisch alternatief voor chirurgie.

FYSIOTECHNIEK

RADIALE SHOCKWAVE (RESWT) IS DÉ IDEALE 
BEHANDELMETHODE VOOR CHRONISCHE EN 
COMPLEXE MUSCULOSKELETALE LETSELS. 

Pezen

Botten

Bindweefsel

Spieren
ShockMaster 500

ShockMaster 300  
op Mobile

Maximaal resultaat in een minimum van tijdSHOCKwave 
therapie  

Ergonomisch 
lichtgewicht 
handpiece

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

SHOCKWAVE

INSPIRATIE BEHANDELRUIMTE12
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EVOSTIM - MODEL E 
• elektrostimulatie en EMG-feedback van 

de bekkenbodem en de skeletspieren. 
• werkt op batterijen.

577805   Model E

EVOSTIM - MODEL P 
• elektrostimulatie en presso-feedback 

van de bekkenbodem.
• werkt op batterijen.

577810   Model P 

VAGINALE KEGELTJES  
• voor bekkenbodemtraining.
• Ø 32 mm - gewicht 37 - 45 - 53 -  

71 - 110 g

107330   Set kegels

Enkele indicaties 
• bekkenbodem myofeedback en elektrostimulatie: proprioceptie, 

stress-, urge- en gemengde urine-incontinentie, blaasrelaxatie, …
• spierstimulatie & -revalidatie : (sport)revalidatie, neurologische 

revalidatie, letsels aan perifere zenuwen, atrofie, EMG-
myofeedback, ...

• pijnverlichting : acute en chronische pijn, torticollis, …

ELEKTRO & MYOFEEDBACK  

Meten én behandelen: 2 apparaten in 1
• elektrostimulatie.
• EMG-feedback en drukfeedback
• samen of afzonderlijk te gebruiken.
• inclusief software.

 

MYO 200
PROFESSIONELE BEKKENBODEMTHERAPIE EN MÉÉR …

ug en elektro? GYMNA HEEFT HET!
ULTRAGELUID • ELEKTRO • COMBINATIE- EN LASERTHERAPIE
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Combi 200
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Combi 400 VIP
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PULSON 100
• ultrageluid basisbehandeling, 1 & 3 

MHz.

COMBI 200
• essentie van elektrotherapie: pijn 

verlichten, weefsel herstellen, spieren 
stimuleren.

COMBI 400
• multifunctionele assistent.

 nieuw

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

COMBI 400 VIP
• ‘State of the art’ elektro en UG met 

geïntegreerde vacuüm-unit, incl. mobile 
trolley.

UG & ELEKTRO 

INSPIRATIE BEHANDELRUIMTE

ruime voorraad
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tecartherapie gymna Care 300

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 van het                                                                                                                                              
vaat- en het lymfestelsel

•  Aandoeningen aan de 
wervelkolom en perifere 
gewrichten

• Bekkenbodemrevalidatie

• Orthopedische 
aandoeningen van het 
perifere zenuwstelsel 

• Acute en chronische pijn

Effectief VeiligVolledig

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

Alles wat u nodig heeft in één AppOok Athermisch

EEN SNELLER NATUURLIJK HERSTEL VAN HET LICHAAM DANKZIJ TECAR

OPLAADBARE ELEKTRO-UNITS 
TENS EN ELEKTROSTIMULATIE 

GLOBUS GENESY 1500

• 4 individuele kanalen.

• meer dan 400 programma’s. 

• afm.: 16 x 9,9 x 3,5 cm - gewicht 404 g.

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

503330 Genesy 1500

GLOBUS DUO TENS  

• ideaal voor behandeling meest 
voorkomende pijnklachten.

• 20 programma’s waarvan 16 TENS, 3 sport 
en 1 fitness.

• 2 kanalen, synchrone intensiteitsregeling.

• afm.: 13 x 8 x 2 cm - gewicht 220 g.

503332 Globus Duo Tens

 nieuw
ELEKTRO EPTE  
Acure 250  
ECHOGELEIDE PERCUTANE THERAPEUTISCHE ELEKTROLYSE

• Ultrasound-guided Galvanic Electrolysis Therapy - USGET.
• leidt tot goede resultaten bij peesaandoeningen in de chronische fase, 

chronische spierletsels, myofasciaal pijnsyndroom, triggerpoint behan-
delingen, …       
     

PATENT

PENDING

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

RUIME VOORRAAD

RUIME VOORRAAD

ELEKTRO & TECAR 

INSPIRATIE BEHANDELRUIMTE16
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100% 80% 60%

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Dynamische pressotherapie met 
3-fasen-gradiënt systeem.

Gelijkmatige drainage

Manuele lymfedrainage Of 3-fasen pressotherapie?
COMBINEER BEIDEN!  
OPTIMALE EFFICIËNTIE, GROTE TIJDWINST.

LYMPHA-MAT 300
Uitstekend presterend en betrouwbaar. 
• druk regelbaar 20 - 100 mmHg.
• regeling door draaiknop. 
• ééntraps compressiesnelheid. 
• pauzeduur 15 sec.

LYMPHA-MAT DIGITAL
Krachtige unit voor langdurig gebruik.
• druk regelbaar 20 - 120 mmHg.
• membraantoetsen voor nauwkeurige instelling. 
• tweetraps compressiesnelheid.
• instelbare pauzetijd tussen 5 en 90 seconden.
• patiëntennoodstop.

MANCHETTEN
• armmanchet.
• beenmanchet.
• heupmanchet.
• jacket (mastectomie).

De toestellen worden geleverd zonder 
behandelmanchetten. U kiest enkel de 
manchette(n) die u nodig heeft. 

Waarom een Blackroll fascia gun?
• 4 frequenties voor relaxatie, regeneratie en activering van spieren.
• zeldzaam bij andere massageguns: 2 standen onder 30 Hz.
• - ideaal voor myofasciale ontspanning en regeneratie. 
• - om gespannen spieren op een zachte manier los te maken.
• - ook voor gevoelige spieren.
• stand 3 en 4 zijn voornamelijk geschikt om spieren te activeren  

en vormen dus een perfecte voorbereiding voor een training.
• 4 verschillende en verwisselbare opzetstukken.

BLACKROLL FASCIA GUN

Waarom een massage gun?
Spiermassage en spierherstel
• dankzij variabele snelheden werkt de vibratie in op verschillende 

dieptes voor het behandelen van fascia, pezen en spieren.
• aangepaste massagekoppen zorgen voor een optimale 

behandeling van spieren en triggerpunten.
• maakt spier- en weefselspanningen los, stimuleert de 

bloedsomloop.
• bereidt spieren voor op belasting, bevordert het herstelproces.

577160 Fascia Gun 

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

PRESSO & MASSAGE

INSPIRATIE BEHANDELRUIMTE
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Omdat actieve oefentherapie en functional training steeds 
belangrijker zijn in het moderne revalidatieproces. En dan 
worden een rubberen sportvloer of een sprinttrack uit kunstgras 
functioneel.
• fundamenteel voor veiligheid en comfort van uw patiënten bij veel rennen en 

springen.
• vallende dumbells, kettlebells of barbells met gewichtsschijven zijn geen 

probleem. 
• efficiënte, professionele en sportieve uitstraling van uw oefenzaal.
 

Sportvloer in de kinépraktijk? Absoluut!

RUBBEREN SPORTVLOER   

• 20 mm dik, schok- en geluiddempend 
kwaliteitsrubber.

• EPDM toplaag, dus blijvend flexibel en lange 
levensduur. 

• antislip, zwart met 15% witte spikkel.

SPRINTTRACK  

Loopoefeningen - slede trekken - sprongoefeningen - 
performance oefeningen - functional training - return to play 
voor sporters - …
• kies voor grip, duurzaamheid, kwaliteit en onderhoudsgemak.
• ideale poolhoogte van 11,5 mm.
• slijtvaste witte nummering en markeringen.

562658 Sprinttrack 2 x 11 m met start-stop 
en cijfers van 1-10  

 nieuw

KOM de sportvloerEN zelf TESTEN 
 in onze belevingsSHOWROOMS* 

Slijtvast

Hoge UV-stabiliteit

Zeer lange  
levensduur

Geschikt voor 
binnen en buiten

Valdempend

sportvloeren

SPORTVLOEREN

INSPIRATIE OEFENZAAL20

*Enkel in onze showroom in Diepenbeek en Gent.
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Krachtenplatform voor evaluatie en training van balans, springen, 
(isometrische) kracht en snelheid.

Waarom een krachtenplatform?

• (dis)balans (anteroposterieur en links/rechts)
• blessurepreventie en herstel
• evaluatie evenwicht en kracht
• testen statische en dynamische balans
• checken reactietijd en neuromusculaire vermoeidheid
• vlucht- en contacttijden bij sprongoefeningen
• evaluatie spronghoogte
• verbeteren evenwicht, kracht en proprioceptie
• …
 
Evaluatie

Via de meegeleverde tablet op statief en de Desmotec D.Soft app 
evalueert u de patiënt of sporter grondig én desgewenst laat u hem 
oefenen op eventuele tekorten.  

Evaluatieplatform of trainingstoestel?

Als kinesitherapeut, trainer of sporter hebt u alle vrijheid om het Desmotec 
E.Board te gebruiken als evaluatiestation of als trainingstoestel of als 
beiden.
• toegang tot een grote (video) bibliotheek van tests en oefeningen.
• wijzigbare parameters, aangepast aan de specifieke behoeften van uw 

patiënt/sporter. 
• onmiddellijke evaluatie van elke test of training, opslaan en exporteren 

van de gegevens.   
• compact design, verplaatsbaar toestel.

desmotec E-board

Innovatief 
krachtenplatform voor 
evaluatie en training

KOM dit krachtenplatform 
zelf uittesten in onze 
belevingsSHOWROOMS*

 nieuw

ZONE TESTING & FEEDBACK

INSPIRATIE OEFENZAAL22

*Enkel in onze showroom in Diepenbeek en Gent.



25

Bij flywheeltraining gaat 
het om het vermogen  
van de spier

“

DE MODERNE KINESIST KIEST 
voor flywheel

REVALIDATIE
TRAINING
PREVENTIE

Deze unieke, natuurlijke trainingsmethode traint de volledige 
bewegingsketen in een totale en functionele beweging.

  Unieke, natuurlijke trainingsmethode 
 - belangrijke termen bij vliegwieltraining zijn kracht, mobiliteit en de  

 combinatie concentrisch / excentrisch oefenen.
 -  traint spieren en/of pezen vanuit verschillende invalshoeken.
 -  maakt gericht trainen van bepaalde spiergroepen mogelijk.

  Veilige trainingsmethode
 - de weerstand is nooit hoger dan hetgeen de patiënt / gebruiker zelf  

 kan genereren. 
 - elke patiënt / gebruiker traint op zijn eigen maximale niveau. 

  Doelgroep 
 Voor iedereen - van kind tot senior - die sneller en op een aangename 

manier wil revalideren van een blessure, zelfs voor laag-belastbare 
patiënten. Maar ook voor wie effectief en efficiënt wil trainen of het 
verminderen van blessuregevoeligheid als doelstelling heeft.

  
  Effecten
 Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat deze combinatie 

van concentrische / excentrische training zorgt voor meer spiergroei 
en grotere positieve effecten op bindweefsel en pezen. De juiste 
combinatie van kracht en snelheid stimuleert een sneller resultaat. 

V.Full 

D.Full 

 nieuw

Desmotec V Mini, ultra 
compact flywheel. 

Revalidatie
• blessures schouder, arm, enkel, knie, heup of rug.
• bij operatie of bij pees gerelateerde klachten.
• bij verminderde spierkracht of atrofie na operatie.
• bij beperking en vermindering van neurosmusculaire 

functies bij 50 plussers (of om deze te vermijden). 
• balansdysfunctie of posturale instabiliteit, 

valpreventie bij senioren. 

Sportkine
• recreatieve sporters en topsporters 

die echt vooruitgang willen boeken. 
• sporters die sneller, sterker en 

explosiever willen worden.
• winnen van spiermassa, spierkracht, 

sprongkracht.
• blessurepreventie.

 D.Plus                                V.Plus                       D.Sport             V.Sport              D.Evo + D.Load       

24

ZONE FUNCTIONAL & KRACHT

INSPIRATIE OEFENZAAL

Academie
ACL revalidatie

Ontdek de video’s

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

Referenties:
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Functional training bij de kinesist?  

Naast de traditionele kiné-behandelingen ligt de focus in 
de moderne kinépraktijk nu meer op het lichaam terug in 
beweging brengen. Op een goede, veilige en verantwoorde 
manier. 

En da’s goed nieuws voor uw praktijk. Als kinesitherapeut 
bent u immers dé bewegingsexpert bij uitstek!
Ons gamma van materiaal voor functional training is daarom ook gevoelig 
uitgebreid. Maak hier alvast kennis! 

K.WELL HEX DUMBBELL 

579141 Van 1 kg tot 10 kg - per stuk 

K.WELL EXECUTIVE BAG

578950 6 kg - 9 kg - 12 kg - 15 kg

K.WELL SLAMBALL 

579040 2 kg - 4 kg - 6 kg - 8 kg - 10 kg

K.WELL OEFENMANCHET 

578980 0,5 kg - 1 kg - 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg -  
3 kg - per paar

K.WELL KETTLEBELL 

579050 4 kg - 6 kg - 8 kg - 10 kg - 12 kg - per 
stuk 

Functional Training is het 
trainen van beweging, 
niet van spiermassa.

“

KOM HET professionele K.WELL GAMMA 
ONTDEKKEN IN ONZE belevingsSHOWROOMS 

ZONE FUNCTIONAL & KRACHT

Diverse uitvoeringen, 
diverse prijzen: zie online

INSPIRATIE OEFENZAAL26
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K.WELL PURE2IMPROVE

BATTLE ROPE  

• perfect voor het verbeteren van  
conditie en kracht. 

• lengte: 9 m. 

575282 Battle rope - 9 m 

SPRINGTOUW 

• multifunctioneel: van  
revalidatie tot sport.

• lengte: 2,85 m. 

575281 Springtouw - 2,85 m 

PUSH-UP PRO SET 

• roterende beweging zorgt voor een 
natuurlijke beweging van armen en polsen.

575280 Push up set van 2

K.WELL GEWICHTSVEST 

579003 Dames - Heren - 5 kg - 10 kg 

K.WELL BUMPER PLATE

579120 5 kg - 10 kg - 15 kg - 20 kg - 25 kg - 
per stuk 

K.WELL BARBELL

579117 Woman - 15 kg
579115 Man -  20 kg
579119 Hex bar -  20 kg

K.WELL EXECUTIVE DROP BLOCK

579138 per 2 stuks

K.WELL IRON BENCH 

578940 Wordt geleverd zonder 
toebehoren 

K.WELL MEDICINE BALL OPBERGREK

579070 Wordt geleverd zonder 
ballen

K.WELL XBOX - SET

579014 Set plyobox 15 cm +  
30 cm + 45 cm + 60 cm
Ook apart verkrijgbaar 

K.WELL REVORING

578930 Elastische weerstand  
licht - medium - sterk

K.WELL HALF RACK  

579110 Wordt geleverd zonder 
toebehoren

ZONE FUNCTIONAL & KRACHT

INSPIRATIE OEFENZAAL28
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Nustep:  ‘zittend’  
revalideren
    
 
  

Wellgrip helpt uw patiënt om de 
handgreep vast te houden (optie).  

 

Low impact, instelbare 
staplengte. 

 

Zetel 360° draaibaar, 
vergemakkelijkt het 
in- en uitstappen, ook 
vanuit de rolstoel.  

 

  Maximaal toegankelijk, voor elk type patiënt
 Zowel voor de heel zwakke patiënten als voor krachttraining 

en sport. Voor cardio-vasculaire revalidatie en training, voor 
neurologie, orthopedie, obesitas …   
   

  ‘Zittend wandelen’ is een unieke beweging 
 Uw patiënt maakt een échte stapbeweging, en wel met de 4 

ledematen, óf tegelijkertijd óf apart. De beweging is een au-
thentieke en natuurlijke stap- of wandelbeweging ‘in zit’. De 
belasting voor rugspieren en gewrichten is bijna nihil.

  Gekoppelde beweging
 Het sterke lidmaat - arm of been - ondersteunt de beweging van 

het zwakke.
       
  Functionele toebehoren 
 De NuStep kan optioneel uitgebreid worden met praktische 

toebehoren, bv. voor een zwakke hand/arm, voet, of bij een 
been-adductie. Zo kunnen mensen met een (eenzijdige) 
verlamming, een knie- of heupprothese in alle vertrouwen en 
veiligheid ‘zittend’ revalideren en trainen.  

waarom nustep? élke 
patiënt heeft er baat bij!wooden fitness

Ecologisch en duurzaam
• hout afkomstig uit  

duurzame bosbouw.  
• geen elektriciteit nodig, 

besparing op uw  
energiefactuur.

30

kom de charme van wooden fitness 
ontdekken IN ONZE belevingsSHOWROOMS 

31

Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag.

ZONE CARDIO & KRACHT

INSPIRATIE OEFENZAAL

RUIME VOORRAAD
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BH Cardio
WERELDWIJD GERENOMMEERDE  
CARDIO- EN KRACHT APPARATUUR!

Baanbrekende technologie • Maximale kwaliteit  
Extra uitgebreid gamma

LED-schermSmart Focus scherm

32

PROFESSIONELE APPARATUUR

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

  Smart Focus scherm
 16” hoge resolutie scherm met FitFeel-interface dat 

evolutie en trainingsinformatie zoals snelheid, tijd/
afstand, calorieën/helling, weerstand, hartslag enz. 
toont. Connectie mogelijk met sociale netwerken, 
internet, televisie en app’s.

  LED-scherm
 LEDs geven de voortgang van de oefening grafisch 

weer. Het alfanumeriek display geeft instructies 
voor en tijdens het oefenen. 4 LED-vensters geven 
tegelijkertijd informatie over snelheid, tijd/afstand, 
calorieën/helling en hartslag. De meeste LED-
toestellen zijn self powered (geen stopcontact 
nodig).

TFT-scherm

BH i.RC loopband, 
lange zijrails voor 
extra veiligheid

 

Superieure demping 
voor meer comfort

 

Easy access opstapje, 
slechts 9 cm hoog

 

Snelheid van 0,3 - 14 km/u, 
ideaal voor revalidatie

 

KOM DE MOGELIJKHEDEN VAN DE
BH TOESTELLEN ZELF TESTEN 
IN ONZE belevingsSHOWROOMS 

LICHT PROFESSIONELE 
APPARATUUR

Deze toestellen zijn uitgerust met een TFT 
scherm.
 
  TFT scherm
 Zo’n scherm maakt de inspanning zoveel 

leuker: surfen op internet, YouTube 
filmpjes kijken en doorheen de virtuele 
videoroutes fietsen, stappen of lopen. 

Magnetic spinningfiets            Seated Row                 Multi Crossover Multi postion bench             

Bekijk hier het  
BH gamma. 

ZONE CARDIO & KRACHT

INSPIRATIE OEFENZAAL
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400 SERIE CARDIO 
Solide en stabiel, uw vertrouwen meer dan waard!

CYCLE 450
• met testprogramma’s.
• slechts 4 toetsen voor de 

bediening.
• zadel verticaal verstelbaar met 

gasveer, horizontaal met knop.

ERgofit 
AL 75 JAAR DE GOUDEN STANDAARD VOOR REVALIDATIE EN MEDISCHE FITNESS! 

4000 SERIE CARDIO EN KRACHT 

CARDIO 4000, U KIEST:
• kleur van het frame: wit of antraciet.
• scherm: standaard of touchscreen.
• bediening: manueel of software gestuurd. 
• keuring: CE of Medische CE.

Of het nu voor één toestel is of voor een circuit, wij 
helpen u graag verder! Een telefoontje naar uw regionale 
vertegenwoordiger of onze klantendienst volstaat. 

Lage startbelasting 
(0-400 W). 

Extra lage en brede 
instap voor minder 
mobiele patiënten 

Cycle 4000 wit of antraciet

Cross 4000          Trac 4000                 Abdominal Flexion Vector         Squat Press Vector         

Synoniem voor superieure kwaliteit met een uitstekende, betrouwbare techniek en 
technologie voor cardiovasculaire revalidatie, krachttraining en testing. 
Compatibel met Vitality Care software. 

Standaardscherm Touchscreen

35

RUIME VOORRAAD cycle 400/450
Leasing mogelijk - tarieven op aanvraag

ZONE CARDIO & KRACHT

INSPIRATIE OEFENZAAL

Bekijk hier het  
Ergofit gamma. 
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De revolutionaire AlterG anti-zwaartekracht loopband 
biedt nieuwe mogelijkheden in revalidatie en training. 
Met een ongekende precisie en controle laat u patiënten in 
een pijnvrije en veilige situatie stappen, lopen of oefeningen in 
gesloten keten uitvoeren. Ook wanneer pijn of instabiliteit dit 
in een normale setting zouden verhinderen.

Alleen voor ziekenhuizen, instellingen of sportclubs? 
Toch niet, AlterG is zeker een meerwaarde voor de 
gespecialiseerde praktijk.

Hoe werkt de AlterG® anti-zwaartekracht?  
•  een uiterst precies luchtkalibratie systeem reduceert de 

belasting op de onderste ledematen tot maximaal 20% van 
het lichaamsgewicht, en dit in stappen per 1%. 

•  dit laat uw patiënten toe in een veel vroeger stadium 
te beginnen met actief bewegen, zonder de nadelige 
invloed van de zwaartekracht op hun gewrichten of fysieke 
capaciteiten.

•  real-time feedback van verschillende parameters: paslengte, 
symmetrie, kadans, gewichtsverdeling, % gewichtsontlasting, 
... dankzij Stride Smart.  

•  live monitoring van het bewegingspatroon via een 
ingebouwde frontale camera ter hoogte van de voeten

      

GEWICHTLOOS  
REVALIDEREN  
MET ALTERG®

 nieuw

Dit toestel zorgt 
voor een revolutie 
in revalidatie en 
sportkiné

“

MEER INFORMATIE OF EENS TESTEN?   
CONTACTEER UW VERTEGENWOORDIGER 

Natuurlijke beweging
Gewichtsontlasting via lucht geeft een niet 
eerder gezien niveau van vrijheid en comfort 
bij het stappen - zonder de natuurlijke 
biomechanica ervan te beïnvloeden.

 

Verhoogde productiviteit
Exporteerbare rapporten helpen 
(sport)kinesitherapeuten en trainers 
om klinische en operationele 
efficiëntie te verhogen.

 

Veiligheid en zekerheid
Een valveilige omgeving maakt 
progressieve steun en belasting 
mogelijk, zonder nadelige impact op 
gewrichten of risico op letsels.

 

Diverse toepassingen
In tegenstelling tot harnassen 
voor partial weight bearing en 
hydrotherapie, kan AlterG’s 
technologie gebruikt worden bij 
heel diverse patiëntenpopulaties, 
diagnoses en therapeutische fases.

Ongeëvenaarde precisie
De gepatenteerde technologie 
vermindert de belasting op het 
onderlichaam tot 20%, in stapjes van 
1% - snel, precies en consistent.

 

VIA             PRO 

Stridesmart
Intelligente analyse van belasting 
en real time feedback van o.a. 
kadans, paslengte, symmetrie, 
gewichtsverdeling, …

Live video monitoring
Een anterieur beeld van het 
stappatroon helpt de patiënt in 
real time eventuele disbalans te 
herkennen en bij te sturen.

Alter G assistant
Voorgeprogrammeerde work-outs 
helpen tijdsefficiënt trainingen in te 
stellen.

 

Patiënten
• geef patiënten de kracht om 

pijnvrij te bewegen.
• begin sneller met progressieve 

steun name.
• ideale setting voor trainen van 

balans, lichaamscontrole en 
kracht.

 

Senioren
• verlaag de drempel om te 

oefenen.
• creëer een valveilige omgeving.
• verhoog het fitheidsniveau.

 

Atleten
• begin vlugger met post-

chirurgische revalidatie & 
training.

• minimaliseer stress gerelateerde 
blessures.

• verhoog het trainingsvolume op 
een veilige manier.

ZONE CARDIO & KRACHT

INSPIRATIE OEFENZAAL36

Enkel in onze inspiratieshowroom in Diepenbeek.
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airex be balanced

PROFESSIONELE EN VEILIGE BALANSTHERAPIE EN TRAINING 
VANAF HET BEGIN VAN HET PROCES!     
 

BALANCE PAD SOLID    

• low instability   
• voor senioren, beginfase therapie, 

functionele training, …  

325536 Solid ca.  
46 x 41 x 5 cm

BALANCE PAD ELITE   

• medium instability  
• daagt het lichaam voortdurend uit om  

zijn evenwicht en stabiliteit te bewaren

575430 Elite - ca. 50 x 41 
x 6 cm - lava, kiwi, 
blauw 

325538 Elite Mini - ca. 25 x 
41 x 6 cm (2 st) - lava 

510858 Elite XL - ca. 98 x 41 

BALANCE PAD CLOUD   

• high instability  
• voor gebruikers met een goed  

evenwicht en atleten  

325537 Cloud - ca. 50 x 
41 x 6 cm - rood 

BALANCE BEAM   

• medium instability  
• oefenbalk voor loop- en balanstraining,  

ook voor kinderen  

300351 Beam Mini -  
ca. 41 x 24 x 6 cm 

300350 Beam - ca. 160 x  
24 x 6 cm 

low  
instability

medium 
instability

high 
instability

Bobo Motion:
bekijk hier het filmpje 

BOBO PRO 2.0 
KLASSIEKE BALANSTRAININGEN EENTONIG?  
BOBO BALANCE PRO MAAKT ZE PLEZANT!

BOBO Balance verandert alle tools voor evenwichtstrai-
ning in een interactief trainingsplatform met ‘oefengames’
Voordelen
• meer therapietrouw door ‘fun’ oefeningen
• autonoom oefenen: u wint tijd
• objectief opvolgen patiënten-progressie  

dankzij metingen. 

 

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.

510872 Motion Sensor

BOBO HOME   

• basisuitvoering van smart board dat op traditionele 
hulpmiddelen voor balanstraining wordt gelegd. 

510874 Bobo Home 

BOBO PRO 2.0   

• met uitneembare motion sensor.
• nieuw: gratis app

510875 Bobo Pro 2.0

 nieuw

Motion sensor

ZONE BALANSZONE BALANS

INSPIRATIE OEFENZAALINSPIRATIE OEFENZAAL
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BOSU PRO  

• halve bal, 2 zijdig te gebruiken. 
• balans is het begin van elke beweging.
• multifunctioneel: van gedoseerde core stability 

tot powerjumps.   

510865  Bosu Pro Edition                                          

TOGU JUMPER   

• 3/4de bal, 2 zijdig te gebruiken. 
• extra veerkrachtig, kan gebruikt worden als 

trampoline.    

575145 Jumper rood
575147 Jumper zwart

PLATEAU FREEFORM  

• multidirectioneel bewegen in het horizontale vlak 
zonder schokbelasting. 

576260 Freeform

 nieuw

FITTRACK SPRINGMAT

Compact en toch groot 
genoeg
• extra veerkracht bij de 

afstoot van handen en 
voeten.

• ideaal bij sprongoefeningen. 
• verminderde belasting 

gewrichten.

• 200 x 100 cm (kan rechtop 
gezet worden tegen muur) 

574900 Fittrack

K.WELL TRAMPOLINE 

• 36 elastieken zorgen voor een aangename manier 
van oefenen, geen piepend geluid van veren.

578900 Trampoline  
578905 Verstelbare handensteun   

TOORX AEROBIC STEP PRO

Van opstapoefening tot intensieve cardiotraining.  
• 3 hoogtes - 15, 20 en 25 cm - voor het eenvoudig 

aanpassen van de oefenintensiteit. 

576550 Aerobic step 

BALLSTEP  

• toegankelijk voor iedereen

575812 Ballstep 
575811  Freeride (2 ballen, 

niet afgebeeld) 

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.

577450  4D PRO  
 GRATIS plafondhaak 

4D PRO HARNASBROEKJE 

Vangt de verende krachten van de 
4D Pro optimaal op.

577458 Harnasbroekje 

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

              

ELASTISCHE LATEX BANDEN 

  Extra licht        Licht       Medium    Sterk    Extra sterk

MINIVECTOR

Oefenen met Minivector in gesloten keten reeds mogelijk 
in de vroegste fase van elke conservatieve of post-
chirurgsiche behandeling.  
• compact, multifunctioneel en overal inzetbaar.  

504768 Minivector          

ZONE MULTIFUNCTIONEEL

INSPIRATIE OEFENZAAL40

ZONE BALANS

INSPIRATIE OEFENZAAL
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Airex Coronella - 185 - 200 x 60 cm breed 

Airex Corona - 185 - 200 x 100 cm breed 

               matten
VEILIG EN COMFORTABEL LIGGEN, ZITTEN, 
KNIELEN EN LOPEN! MULTIFUNCTIONEEL.  

Een goede mat heeft eigen essentiële kwaliteitskenmerken en 
is te herkennen aan het comfort, de veiligheid, de levensduur 
en het ontwerp. 

Een Airex mat is niet zomaar een mat. 
Ze is duurzaam, geeft uw patiënten een goed gevoel, en is 
merkbaar beter dan elke andere mat. 

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

FITLINE 180 X 60 CM  
575435 pink, kiwi, waterblauw           

ca. 180 x 60 x 1 cm

CORONELLA 185 X 60 CM  
111836 blauw, rood, groen,  

NIEUW donkergrijs   
ca. 185 x 60 x 1,5  cm

CORONELLA 200 X 60 CM 
575415 lichtgrijs, donkergrijs,  

NIEUW blauw, rood   
ca. 200 x 60 x 1,5  cm

CORONA 185 X 100 CM   
111834 groen, blauw, rood,  

NIEUW donkergrijs   
ca. 185 x 100 x 1,5  cm

CORONA 200 X 100 CM  
575400 donkergrijs, 

NIEUW blauw, rood   
ca. 200 x 100 x 1,5  cm

Set van 6 lichtjes met draagtas 

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

Sanitized® Beschermt uw Airex materiaal op betrouwbare en 
duurzame wijze tegen de vorming van bacteriën, geuren en schimmels.

NAJAARS
PROMO
in ‘shop’
& ONLINE

ZONE MULTIFUNCTIONEEL

INSPIRATIE OEFENZAAL

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.
Zeer geschikt voor neurologische revalidatie, na CVA, bij Parkinson.

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

578500 Set 6 lichtjes incl. draagtas 

Blazepod:
bekijk hier de filmpjes 
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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

al uw oefenmateriaal netjes aan de muur.

EDUCATIEVE SPELLEN

574005 Marbelino, sorteerspel 
574055 Balansbord met kogels          
574013 Catch the number, rekenspel 
574009 Find Monty, ruimtelijke 

begrippen spel 
 

              

ZOWEL VOOR GROOT ALS VOOR 
KLEIN MATERIAAL. 

Qines Qlick is speciaal ontwikkeld voor 
het overzichtelijk en plaatsbesparend 
opbergen van klein en groot 
oefenmateriaal.

Alles is apart en per stuk verkrijgbaar. 
Alle samenstellingen zijn mogelijk. Uw 
oefenmateriaal hangt eenvoudigweg 
‘netjes’ aan de muur. Altijd bij de hand. 
Niets op de vloer. Niemand die er over 
zou kunnen struikelen.

Stel uw opbergmuur zelf samen met de 
Qlick configurator op gymna.be!
www.gymna.be/nl/Qlick-configurator

“

KOM qlick ONTDEKKEN 
IN ONZE SHOWROOMS 

Qines Qlick is een ontwerp van Architime.

45

   Marbelino

   Find Monty

Balansbord

Catch the number

OPBERGWAND

INSPIRATIE OEFENZAAL
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QINES MOOR PACK  
Aangename en langdurige warmte.

326172 30 x 40 cm

DREAM TAPE & FOAM   
Tape: niet elastisch, met groeven voor betere 
vochtafvoering. 

Foam: beschermende onderlaag            

500207 Tape 4 cm x 10 m 
- karton 24 st 

500211 Foam 7 cm x 27 m 

ICE POWER  
Diverse promo’s op het hele gamma.

HOT/COLD PACK   
Aangename en langdurige warmte.

577040 12 x 29 cm  
328141 16 x 26 cm  
577020 21 x 38 cm  

KINESIOTAPING CURETAPE 
Hoogwaardige elastische katoenen tape, 
latexvrij. Voor de gevoelige huid. 

575900 5 cm x 5 m 
575910 5 cm x 31,5 m

QINES  MASSAGEPRODUCTEN

QINES VAGINALE EN ANALE SONDES

500900 Vaginaal 
500904 Anaal 

QINES ZELFKLEVENDE ELEKTRODES 

577060 5 x 5 cm (set 4 st) 

ACUPRO DRY NEEDLING NAALDEN
Dry needling: spierpijn/triggerpoints, sportblessures, 
fibromyalgiepijn behandelen, mobiliteit verbeteren, …

580030 Naald - 0,3 x 75 mm -
 set 200 st

KWALITEIT IN 
BEWEGING.

Huismerk gymna België

 nieuw

KOUSENTAPE PURE 2 IMPROVE
Dunne elastische katoenen tape met acryl 
kleeflaag voor gevoelige huid. Diverse kleuren.

575261 5 cm x 5 m - p 2 rollen 

KOUSENTAPE PURE 2 IMPROVE  
Elastische katoenen tape, cohesief op zichzelf, 
geen lijmresten. Diverse kleuren.

575290 5 cm x 4,5 m 

 nieuw  nieuw

VOORRAAD

Bekijk hier het  
Qines gamma. 

Ontdek hier het  
Ice Power gamma.

STRAPPAL  
Rigide, hypo-allergene en latexvrije sporttape 
voor gevoelige huid.

500170 4 cm x 10 m - 
karton 24 st 
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TORK TAFELPAPIER
• Geperforeerd, 2 lagen voor meer comfort en sterkte.
• Absorbeert goed en ‘kleeft’ niet aan de huid.

575890 50 cm x 50 m 
9697283 Brede rol 59 cm x 50 m 

HOOFDKUSSENBESCHERMING TAFEL
• Universele wegwerp bescherming tegen zweet en/of  

make-up. 

509447 Met gezichtsopening - set 100 st 

BADSTOF HOEZEN 
• Kwaliteitsbadstof met een grote elasticiteit. 
• Met of zonder neusopening, verschillende kleuren. 
576670 Met neusopening
576601 Zonder neusopening

BESCHERM UW tafel en uw patienten 

CLINELL UNIVERSELE DOEKJES & SPRAY
• Ontsmetting én reiniging van niet-invasieve apparatuur 

en medische oppervlakken. 

9299195 Soft wipes  - 100 st 
9200195 Spray - 500 ml

DESCOSEPT SPEZIAL SPRAY 
• Ontsmetting én reiniging van niet-invasieve apparatuur en 

medische oppervlakken. 

9102666 Spray - 1 l 
9103666 Bus - 5 l 

DESINFECTEERBARE HOEZEN 
Goede pasvorm, uiterst duurzaam, resistenter dan 
lichtere varianten. Geschikt voor alle gangbare 
ontsmettingsmiddelen.

576760 Zonder neusopening 
576770 Met universele neusopening 
576750 Met Ergomax gezichtsopening 

TORK VELLEN TOILETPAPIER
Papier in vellen is het meest economisch in gebruik
• soft, 2-laag, gevouwen in vellen voor dispenser T3.

1835206 Dispenser T3 - wit of zwart
1804206 T3 toiletpapier - 30 x 252 vellen

HANDHYGIËNE

HANDSCHOENEN PEHA-SOFT NITRILE FINO 
• zacht, zeer elastisch, sterk en bijzonder scheurbestendig. 
• latex- en poedervrij, ideaal voor de hypergevoelige huid. 
• vingertoppen met textuur voor optimale grip. 

9599120 Maten XS - S - M - L - XL - 150 st 

TORK PREMIUM TOILETPAPIER
• Luxe toiletpapier, premium extra soft 
• 4-laags, luxueus en extra zacht. 

577605 Rollen toiletpapier - 7 x 6 rollen 

Geschikt 
voor gymna 

tafels

Geschikt 
voor gymna 

tafels

Vellen = 
zuinig

Voor papieren TORK handdoeken in vellen, zie online art. 
9603283 en 1828206.  

VOORRAAD

DAX ALCOGEL
• halfgel.85 vol% gedenatureerde ethanol.
• werkt snel en kleeft niet na het verdampen.

9055195 Zakflacon - 150 ml 
9056195 Pompfles - 600 ml 
9057195 Bus - 5 l 
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FINANCIËLE LEASING VRIJE BEROEPEN
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.

formules MET INTERESSANTE RENTEVOET
  Vast
 Vanaf de factuurdatum betaalt u maandelijks een vast bedrag gedurende 

de contractduur tot maximum 7 jaar.

  Uitstel + vast
 U krijgt 3 of 6 maanden ‘uitstel van betaling’, na die termijn betaalt u 

maandelijks een vast bedrag gedurende de contractduur.

  Progressief
 U betaalt de eerste jaren minder. Zo kan u focussen op uw patiënten en 

de uitbouw van uw praktijk. Naar het einde van de contractduur ligt het 
maandbedrag iets hoger.

investeer nu,
betaal later

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

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

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
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GYMNA 

PROGRESSIEVE 
LEASING

Leasing mogelijk voor:
gymna GO D1
gymna PRO D1
Desmotec V-sport 60
Desmotec D-sport
Cycle 400
NuStep T4
Vinno 5 excl. transducer
Combi 200
Combi 400
Combi 400 VIP
ShockMaster 500
ShockMaster 300
Care 300
Lympha-Mat 300 (zonder manchetten)
Lympha-Mat digit (zonder manchetten)



WWW. GYMNA.BE

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

VERTEGENWOORDIGERS

DIEPENBEEK BRUSSEL

GENT

1 2 4 5 63 7

1

2

4

3

 Geert Van Daele 
 Tel. 0496 16 11 84
 geert.vandaele@gymna.be

 Regio Oost-Vlaanderen, 
 Henegouwen (Mons), 
 Vl.-Brabant (west)

 Vincent Camelbeeck
 Tel. 0489 34 66 82
 vincent.camelbeeck@gymna.be

 Regio Luik, Luxemburg, Dinant

 Xavier Peeters 
 Tel. 0496 16 11 83
 xavier.peeters@gymna.be

 Regio Namen, Waals-Brabant, 
 Brussel, Henegouwen

 Brigitte Stas 
 Tel. 0496 16 11 85
 brigitte.stas@gymna.be 

 Regio Antwerpen (behalve Geel-  
 Mol), Sint-Niklaas, Vl.-Brabant

5

6

7

 Cédric Gielen 
 Tel. 0486 11 92 17
 cedric.gielen@gymna.be

 Regio Limburg, 
 Diest-Aarschot-Tienen, Geel-Mol

 Wouter Vlerick
 Tel. 0496 16 11 82 
 wouter.vlerick@gymna.be

 Regio West-Vlaanderen

 Carl Baeten 
 Sales Manager
 Tel. 0495 16 15 21
 carl.baeten@gymna.be

 

welkom
IN ONZE 3 
belevings-
SHOWROOMS

CONTACTEER UW vERTEGENWOORdiger 
voor een aspraak


