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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

2 1 Opbergrek voor de MAX GYM EQUIPMENT verstelbare 
dumbbells
Binnen handbereik je dumbbells opbergen. Dit compacte 
opbergrek heeft een comfortabele hoogte voor het 
gemakkelijk oppakken en neerleggen van de dumbbells. De 
houders waarin de dumbbells liggen worden eenvoudig 
bovenop het opbergrek bevestigd. De rubbervoeten 
bieden extra stabiliteit en beschermen de vloer tegen 
beschadigingen. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

75 €

3 1 Power Rack / Squatrek Pro / met pull-up bar MAX GYM 
EQUIPMENT

Voorzien verstelbare J-hooks en spotter arms voor een 
uitgebreide training. De J-hooks om je halterset op de 
begin hoogte te zetten, de spotter armen om het gewicht 
veilig op te vangen als het te veel wordt. Dit is een ideale 

200 €
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uitgangspositie voor een goede squat, of een bench press 
als je ook nog een trainingsbank hebt. 
Ook heb je de mogelijkheid om met resistance banden te 
werken dankzij de verstelbare houders.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Afmetingen: 1250 x 1160 x H2060mm. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

4 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

5 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

6 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €
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7 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

8 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

9 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 

450 €
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verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

10 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

11 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 

450 €
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dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

12 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

13 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 

450 €
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aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

14 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

15 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 

450 €
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houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

16 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

17 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 

450 €
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snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

18 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

19 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 

450 €
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handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

20 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €

21 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 

450 €
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dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

22 1 Paar zware, compacte dumbbells MAX GYM EQUIPMENT 
die verstelbaar zijn van 2 kg tot 32 kg voor elke homegym!

Deze dumbbells zijn verstelbaar van 2 kg tot 32 kg per 
dumbbell en vervangen zo een volledige set zware 
dumbbells in een ruimtebesparende oplossing. Het 
handige verstelsysteem maakt het wisselen van gewicht 
snel, eenvoudig en veilig. Wanneer de dumbbells in de 
houders liggen kan het gewicht in stappen van 4kg worden 
aangepast door aan de handgreep te draaien. Zodra de 
dumbbell uit de houder getild wordt blokkeert het 
verstelmechanisme zodat de handgreep tijdens de training 
niet ongewenst kan draaien. Dankzij het compacte 
ontwerp is deze halterset ideaal voor home gyms maar ook
voor personal trainers, bedrijfsfitness, hotels, 
vakantiehuizen, jachten etc.

Stappen van gewicht: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg 

Dit betreft een nieuw product in verpakking (2 dozen) 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

450 €
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23 1 Opbergrek voor de MAX GYM EQUIPMENT verstelbare 
dumbbells
Binnen handbereik je dumbbells opbergen. Dit compacte 
opbergrek heeft een comfortabele hoogte voor het 
gemakkelijk oppakken en neerleggen van de dumbbells. De 
houders waarin de dumbbells liggen worden eenvoudig 
bovenop het opbergrek bevestigd. De rubbervoeten 
bieden extra stabiliteit en beschermen de vloer tegen 
beschadigingen. 
Afmetingen: 1250 x 1160 x H2060mm. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

75 €

24 1 Opbergrek voor de MAX GYM EQUIPMENT verstelbare 
dumbbells
Binnen handbereik je dumbbells opbergen. Dit compacte 
opbergrek heeft een comfortabele hoogte voor het 
gemakkelijk oppakken en neerleggen van de dumbbells. De 
houders waarin de dumbbells liggen worden eenvoudig 
bovenop het opbergrek bevestigd. De rubbervoeten 
bieden extra stabiliteit en beschermen de vloer tegen 
beschadigingen. 
Afmetingen: 1250 x 1160 x H2060mm. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

75 €

25 1 Opbergrek voor de MAX GYM EQUIPMENT verstelbare 
dumbbells
Binnen handbereik je dumbbells opbergen. Dit compacte 
opbergrek heeft een comfortabele hoogte voor het 
gemakkelijk oppakken en neerleggen van de dumbbells. De 
houders waarin de dumbbells liggen worden eenvoudig 
bovenop het opbergrek bevestigd. De rubbervoeten 
bieden extra stabiliteit en beschermen de vloer tegen 
beschadigingen. 
Afmetingen: 1250 x 1160 x H2060mm. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

75 €

26 1 Opbergrek voor de MAX GYM EQUIPMENT verstelbare 
dumbbells
Binnen handbereik je dumbbells opbergen. Dit compacte 
opbergrek heeft een comfortabele hoogte voor het 
gemakkelijk oppakken en neerleggen van de dumbbells. De 
houders waarin de dumbbells liggen worden eenvoudig 
bovenop het opbergrek bevestigd. De rubbervoeten 

75 €
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bieden extra stabiliteit en beschermen de vloer tegen 
beschadigingen. 
Afmetingen: 1250 x 1160 x H2060mm. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

27 1 Opbergrek voor de MAX GYM EQUIPMENT verstelbare 
dumbbells
Binnen handbereik je dumbbells opbergen. Dit compacte 
opbergrek heeft een comfortabele hoogte voor het 
gemakkelijk oppakken en neerleggen van de dumbbells. De 
houders waarin de dumbbells liggen worden eenvoudig 
bovenop het opbergrek bevestigd. De rubbervoeten 
bieden extra stabiliteit en beschermen de vloer tegen 
beschadigingen. 
Afmetingen: 1250 x 1160 x H2060mm. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

75 €

28 1 Power Rack / Squatrek Pro / met pull-up bar MAX GYM 
EQUIPMENT

Voorzien verstelbare J-hooks en spotter arms voor een 
uitgebreide training. De J-hooks om je halterset op de 
begin hoogte te zetten, de spotter armen om het gewicht 
veilig op te vangen als het te veel wordt. Dit is een ideale 
uitgangspositie voor een goede squat, of een bench press 
als je ook nog een trainingsbank hebt. 
Ook heb je de mogelijkheid om met resistance banden te 
werken dankzij de verstelbare houders.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

200 €

29 1 Power Rack / Squatrek Pro / met pull-up bar MAX GYM 
EQUIPMENT

Voorzien verstelbare J-hooks en spotter arms voor een 
uitgebreide training. De J-hooks om je halterset op de 
begin hoogte te zetten, de spotter armen om het gewicht 
veilig op te vangen als het te veel wordt. Dit is een ideale 
uitgangspositie voor een goede squat, of een bench press 
als je ook nog een trainingsbank hebt. 
Ook heb je de mogelijkheid om met resistance banden te 

200 €
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werken dankzij de verstelbare houders.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

30 1 Power Rack / Squatrek Pro / met pull-up bar MAX GYM 
EQUIPMENT

Voorzien verstelbare J-hooks en spotter arms voor een 
uitgebreide training. De J-hooks om je halterset op de 
begin hoogte te zetten, de spotter armen om het gewicht 
veilig op te vangen als het te veel wordt. Dit is een ideale 
uitgangspositie voor een goede squat, of een bench press 
als je ook nog een trainingsbank hebt. 
Ook heb je de mogelijkheid om met resistance banden te 
werken dankzij de verstelbare houders.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

200 €

31 1 Power Rack / Squatrek Pro / met pull-up bar MAX GYM 
EQUIPMENT

Voorzien verstelbare J-hooks en spotter arms voor een 
uitgebreide training. De J-hooks om je halterset op de 
begin hoogte te zetten, de spotter armen om het gewicht 
veilig op te vangen als het te veel wordt. Dit is een ideale 
uitgangspositie voor een goede squat, of een bench press 
als je ook nog een trainingsbank hebt. 
Ook heb je de mogelijkheid om met resistance banden te 
werken dankzij de verstelbare houders.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

200 €

32 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 

80 €
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hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

33 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

34 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

35 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

80 €
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Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

37 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

38 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €
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39 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

40 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

41 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €
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42 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

43 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

44 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €
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45 1 Zwart gecoate barbell MAX GYM EQUIPMENT, 50mm 
diameter met 2 LockJaw sluiters

Deze stang voorzien zwarte (oxide) coating zorgt voor een 
BAD ASS uitstraling en geeft je de motivatie die je wilt 
hebben om de maximale resultaten te bereiken waarvoor je
traint. 

Lengte circa: 2180mm, binnen lengte circa: 1330mm. 

Dit betreft een nieuw product, in verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 €

46 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

47 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

48 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

49 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 

50 €
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Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

51 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

52 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

53 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

54 1 Paar stabiele haltersteunen, in hoogte verstelbaar 

Maximaal belastbaar tot 100kg. 

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €
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55 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

56 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

57 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

58 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

59 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €
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60 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

61 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

62 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

63 1 Verstelbare multifunctionele halterbank 

Maximaal belastbaar tot 150kg.

Dit betreft een nieuw product, gedemonteerd in 
verpakking. (1 doos) 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

50 €

64 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

300 €
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100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

65 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

66 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 23



67 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

68 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

69 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.

300 €
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Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

70 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

71 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €
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72 100 kg Hi-Temp Premium Olympische Bumper plates 
voordeelset MAX GYM EQUIPMENT 

De Hi-Temp Premium bumper plates zijn gemaakt van 
100% gecomprimeerd rubbergranulaat waardoor ze zelfs 
de sterkste schokken absorberen. Binnenin de platen 
bevindt zich een stalen huls, waardoor het aanbrengen van 
het gewicht op de halterstang gemakkelijk en soepel 
verloopt.
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

300 €

73 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

74 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

180 €
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Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

75 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

76 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

77 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

180 €
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100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

78 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

79 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

80 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang

180 €
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Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

81 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

82 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

83 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 

180 €
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pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

84 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €

85 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €
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86 100 kg Olympische rubber halterschijven voordeelset 

Met rubber beklede halterschijven, beschermt de vloer en 
de schijven zelf
Extra handig door rubberen handgrepen, makkelijk vast te 
pakken en vast te houden
Zeer geschikt voor aan een halterstang
Ring diameter: 51mm, geschikt voor alle 50mm 
Olympische halterstangen.

100 kg set bestaande uit: 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg

Nieuw in verpakking.  
Gewichtsklasse: 100 tot 250kg

180 €
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