
Upper Sling (SC101) 
150 x 100 cm (L x B) 

Schouders, nek

Tilt (SC102)
160 x 85 cm (L x B) 

Rug

Core (SC104) 
150 x 100 cm (L x B) 

Core en rug

Arc (SC103)
125 x 115 cm (L x B) 
Schouders, nek, rug

Psoas (SC105) 
150 x 70 cm (L x B)

Heupen, onderlichaam

Coxa (SC106) 
150 x 80 cm (L x B) 

Heupen, rug, onderlichaam

Lower Sling (SC107) 
140 x 70 cm (L x B) 

Knieën, onderlichaam

Effectieve aanpak voor fysiotherapie en revalidatie
– Uitgebreide informatie van iedere stap beschikbaar
– Download trainingsresultaten via usb voor EPD

Circuit training: 6 x 8 mtr. Circuit training: 7 x 7 mtr.

The Physio Company +

WWW.FYSIOMED.COM   WWW.TUNTURICARE.COM   WWW.TUNTURI.COM  

Doornstraat 87-89
B - 2650 Edegem

tel: +32 3 457 66 76 
fax: +32 3 457 55 38

info@fysiomed.com
www.fysiomed.com

FYSIOMED

Al meer dan 11 JAAR
samen SUCCESVOL!

STOCK 
OPRUIMING

Met Tunturi .Care speelt u in op de toenemende behoefte van 
senioren om langer actief in beweging te blijven. Zeker dankzij 
de sterk toenemende levensverwachting wordt het gezegde  
‘de geest wil nog wel, het lichaam niet’ steeds  actueler.  
Met Tunturi Care helpt u mensen naar een goede  
balans en een betere kwaliteit van leven. U bent voor  
hen de expert en dat bevestigt u door gebruik te maken 
van de bijzondere mogelijkheden van Tunturi Care.

NORMAAL € 2.499,–

NU € 999,- 

OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP



Met Tunturi® willen we fitness tot een vast onderdeel van de dagelijkse routine maken.  
De garantie van 12 maanden op alle cardio apparatuur geeft het vertrouwen weer.

TUNTURI ROW 8.1
Zeer soepel en goede roeiende ergometer. Groot traploos 
weerstand bereik. Hogere zitting voor makkelijker plaatsnemen. 
Zeer robuust en geschikt voor professioneel gebruik.  
Rechtop op te bergen!

STOCK 
OPRUIMING

van € 899,- 

NU € 599,–

TUNTURI
PULLEY 24 KG

Fysio pulley zeer 
geschikt voor vele 
gebruikersdoeleinden  
met name door het  
grote bereik in  
gewichts variaties.

Pulley met twee 
oefengrepen. Gewicht 
van 0,5 – 24 kg (snel 
verstelling). Instelbare 
hoogteverstelling  
van pulley grepen.
Accessoires zoals  
triceps stang,  
straightbar en  
handgrepen.

+
AL MEER DAN 11 JAAR SAMEN SUCCESVOL!

IT’S 
EASY
TO FEEL
GOOD!

Een monitor die je voorziet van eenvoudig 
te lezen informatie. Diverse unieke Tunturi 

functionaliteiten, zoals T-Road voor een 
realistische reis door Toscane en dat 
maakt een training nog uitdagender!

Alle in deze folder genoemde prijzen zijn inclusief BTW

The Physio Company

TUNTURI RUN 6.1
Zeer robuuste en betrouwbaar met 
handgrepen voor maximale steun. Zeer 
grootloopvlak en een lage opstap. 
Bediening toetsen op monitor en 
te bedienen vanaf de handgrepen. 
Snelheid instelling van 0,8 tot 20 km/
uur. Elektronische loophoek verstelling 
van 0-12%. Fitness conditietesten en vele 
programma’s waaronder harstslag gestuurd. 
testen. Stille sterke motor met maar liefst 
5,5 PK topvermogen. Goede demping en 
onderhoudsarm loopvlak.

De Tunturi Pure 8.1, de kleinere 
versie van de Tunturi Pure 10.1 
monitor met dezelfde unieke 

functionaliteiten, heeft een 7” touch 
screen monitor. 

MONITOR 8.1
7” TOUCH SCREEN

MONITOR 6.1
7” KLEUREN LCD MONITOR 

MONITOR 10.1
10” TOUCH SCREEN

Lees een e-book, check je e-mails, surf op 
internet, gebruik social media. Met natuurlijk in 

combinatie met diverse trainingsprogramma's en 
de multi step VO2 max fitness test. Effectief en 
comfortabel trainen, én gemotiveerd blijven!

OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP

van € 1.429,-  
NU € 1.275,–

van € 2.999,-  
NU € 2.675,–



van € 1.599,-  
NU € 1.199,–

van € 2.149,-  
NU € 1.599,–

van € 1.849,-  
NU € 1.379,–

van € 1.629,-  
NU € 1.199,–

van € 1.999,-  
NU € 1.499,–

van € 1.999,-  
NU € 1.499,–

TUNTURI CROSSTRAINER 
FRONT 6.1
Ergometer gemaakt voor de praktijk voor intensief 
gebruik en comfort. Soepele aangename beweging 
die minder belastend is voor de gewrichten.  
Ideaal bij herstel- en revalidatie trainingen.  
Lange slag (19 inch ca. 50 cm) voor efficiënte 
trainingen. Eenvoudig te bedienen monitor  
met grote toetsen. Cross door Toscane met echte 
video beelden. Alle essentiële functies zoals 
ergometer, hartslag meting en hartslag gestuurd.
NL- en F-talige monitor (12 talen).

AL MEER DAN 11 JAAR SAMEN SUCCESVOL!

TUNTURI BIKE 10.1
Uiterst stabiele ergometer geschikt 
voor intensief gebruik. Ruime lage 
instap. Extreem soepel en comfortabel 
fietsend. Groot weerstand bereik van 
1 tot 600 Watt. Ingebouwde VO2 Max 
multistep fitnesstest. NL- en F-talige 
monitor (12 talen). Een 25 cm kleuren 
touch screen met de functies, Watt, 
Hartslag, Fitnesstest, Newtonmeter 
(Nm) en veel meer.

Uitdagende crosstrainer met intensieve  
fijne beweging (max. 600 Watt). Groot  
10” Full Color display Touchscreen. Data  
voor 20 personen, 127 programma’s, real-life 
films door Toscane. NL- en F-talige monitor 
(12 talen).

TUNTURI CROSSTRAINER  
FRONT 10.1
Zeer soepel bewegende  en minimaal belastend,   
perfect  voor gebruik in de praktijk
Zeer groot weerstandbereik van 1-600 Watt.
Vele programma’s (127) en conditie fitnesstest  
standaard ingebouwd. Groot kantelbaar display, 
met ruim 25 cm groot touch screen voor duidelijke 
aflezing Ergometer ontworpen om te trainen,  
revalideren, testen en meten.

Op al onze producten en/of diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden onverkort van kracht.  Specificaties, prijzen, kleuren, teksten, stickers of andere elementen kunnen altijd wijzigen. 
 Tunturi New Fitness en  Fysiomed behouden zich altijd het recht voor, om de producten zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Dit vanwege de gewenste strategie van voortdurende productontwikkeling. 

Indien genoemd, zijn de prijzen altijd prijzen inclusief BTW. Aan deze uitgave of enig andere vorm van informatie over de Tunturi® producten kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen geldig van 01-12-2016 tot en met 24-12-2016. Zolang de voorraad strekt!

Alle in deze folder genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Op al deze Tunturi  
bikes, crosstrainers 

en loopbanden 
wordt de hartslag  

borstband meegeleverd

Ergometer gemaakt voor 
sportief gebruik en intensieve 
trainingen. Kortere slag  
(16 inch ca. 40 cm) met 
effectieve rondere bewegingen. 
Eenvoudig te bedienen monitor 
met grote toetsen Snel Start 
functie! T-Trainer functie toont 
en begeleid in alle training 
oefeningen op de crosstrainer. 
NL- en F-talige monitor  
(12 talen).

25% KORTING 25% KORTING 25% KORTING 25% KORTING 25% KORTING

OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP OP = OP

TUNTURI BIKE 8.1
Gelijk aan de bike 10.1 met  
verschil de 18 cm touch screen.

TUNTURI 
CROSSTRAINER 
REAR 6.1

TUNTURI CROSSTRAINER 
REAR 10.1



STOCK 
OPRUIMING

DELUXE FIX PLUS BEHANDELBANK
vijfdelige bank met vast middeldeel - driedelige 
hoofdsectie met armsteunen - lang opklapbaar 
beendeel - "Touch" kringschakelaar

MASSALAN
hoog kwalitatieve massage-
emulsie - jerrycan van 10 liter

Art. 14971

Art. 30605

van € 2.786,50

 NU € 2.350,- 

LIFE ENERGY
draagbare IR laser met 
een continu en gepulseerd 
vermogen van 1600 mW - 
808 nm - lange lijst 
ingestelde protocols 

van € 3.696,67

 NU € 2.950,- 

van € 3.761,70

 NU € 2.998,- 

LYMPHACTIF INCLUSIEF 2 BEENSTUKKEN
professioneel lymfedrainagetoestel geleverd met 2 
beenstukken, elk met 6 kamers - druk regelbaar per kamer - 
6 verschillende programma's waarvan 2 vrije

MASSAGETOESTEL M7 
OP ROLLENDE VOET
krachtig massagetoestel met 
roterende kop - modern 
design en digitaal scherm dat 
snelheid en tijd vermeldt - de 
snelheid is regelbaar van 15 
tot 60 cycli/sec en blijft 
constant ongeacht de 
belasting - pneumatische 
hoogteregeling van 86 tot 117 
cm - opbergvak voor de 7 
bijhorigheden

Art. 28480

van € 2.662,00

 NU € 2.130,- 

Art. 29320 x 2

Art. 29319

Art. 10850

The Physio Company

V I R T U E L E
OPENDEURDAGEN

Bij aankoop vanaf € 350 BTW incl. 
10% korting op goederen uit ons 
a s s o r t i m e n t  u i t g e z o n d e r d 
promoartikelen uit deze folder.*

*van 20/11 tot 31/12 - niet cumuleerbaar met andere kortingen

www.fysiomed.com

+

VISIT LARGE BEHANDELBANK
tweedelige behandelbank met elektrische 
hoogteregeling van 47 tot 97 cm via pedaal - extra 
breed: 85 cm - regeling van het hoofddeel van -20° 
tot +70° met gasveer

Art. 14902

van € 2.181,92

 NU € 1.850,- 
van € 2.181,92 

NU € 1.850,–

van € 2.786,50 
NU € 2.350,–

van € 3.696,67 
NU € 2.950,–

van € 2.662,– 
NU € 2.130,–

van € 3.761,70,– 
NU € 2.998,–

The Physio Company

RAADPLEEG WWW.FYSIOMED.COM VOOR VERDERE GEGEVENS
ONZE BLADERKATALOGUS 2017 IS VANAF HEDEN BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE

VIRTUELE
OPENDEURDAGEN

WWW.FYSIOMED.COM

Bij aankoop vanaf € 350,- (incl. BTW)
10% korting op goederen uit ons
assortiment uitgezonderd
promoartikelen uit deze folder.* 

*van 20/11 tot 31/12 - niet cumuleerbaar met andere kortingen


