


IT’S EASY TO FEEL GOOD!

Met Tunturi® willen we fitness tot een vast onderdeel 
van de dagelijkse routine maken. 

PL80 Pulley 24 Duo
Functionele Pulley 24 kg Duo met 
aluminium gewichten en pen, variabele 
gewichtsinstelling. 11 gewichten van 
2 kg en 4 van elk 0,5 kg. Dus variabel 
van 0,5 - 24 kg. inclusief meerdere 
accessoires.

- Laag startgewicht 0,5 kg
- Door aluminium gewichten en pen,       
kleine gewichtstappen 
- Eenvoudig verstelbaar en bruikbaar
- Standaard accessoires, afstandhouder, 
latissimusstang, handvatten en straight-
bar.

Tunturi Pulley 
Station PL80

Art. Nr.: 17TSPL8000

Zwaar en professioneel uitgevoer-
de bank met ruime en eenvoudige 
verstelmogelijkheden. Ook als vlakke 
bank te gebruiken. Maar liefst tot 
300 kg belastbaar. 

- Zitting 3 standen verstelbaar,         
rugleuning in 8 standen verstelbaar

- Rugleuning 8 standen, ook vlakke en 
negatieve rugleuning verstelling.

- Met transportwielen en handgreep 
voor makkelijk verplaatsen

Tunturi Utility
Bench UB90Cons. Verk:  € 899,-

Actie inkoopprijs: 
€632,-

Art. Nr.: 18TSUB9000

15% KORTING 15% KORTING 15% KORTING 15% KORTING 15% KORTING

Alle genoemde consument verkoopprijzen zijn inclusief B.T.W. Alle genoemde actie inkoopprijzen zijn exclusief B.T.W. Levering Franko aan huis!

Cons. Verk:  € 339,-

Actie inkoopprijs: 
€ 239,-



Art. Nr.: 14TUSCF055

Tunturi Gymballen 
Standaard

Gymballen standaard is variabel instelbaar. 
Geschikt voor het opbergen tot 10 gymballen.

Gymballen:
- Kleuren: blauw, zwart, oranje en roze. 
- Diameter: 55, 65, 75 en 90 cm.
- Speciale Anti Burst gymballen, zwart, in boven-
staande maten.
Alle gymballen inclusief bal pomp!

Tunturi Gymbal 
Hoes

Meer comfort op je Gymbal bij het zitten of uitvoeren 
van oefeningen.

- Handvat maakt meenemen verplaatsen makkelijker en bal 
rolt minder snel weg
- Meer comfort door zacht en warmer aanvoelende stof
- Bescherming gymbal
- Voor Anti Burst gymballen van 65 of 75 cm 

Actie inkoopprijs 75 cm: € 29,- 

Art. Nr.: 14TUSFU132

Professionele en stevig uitgevoerde dumb-
bell toren geschikt voor 1- 10 kg set Hexa      
dumbbells.

Pro Dumbbell Tower gevuld met 10 paar Hexa 
Dumbbells 1 - 10 kg.

Cons. verk. prijs: € 728,-  
Actie inkoopprijs: € 510,-

Tunturi Pro 
Dumbbell Toren

Art. Nr.: 14TUSFU195

Art. Nr.: 14TUSTE144

Tunturi Agility
Set

Training accessoire waarmee 
je behendigheid-, snelheid-, 
lenigheid en coördinatie oefe-
ningen kan uitvoeren.

Set bestaat uit 6 hexagon “ringen” die zowel los, als ook aan 
elkaar gekoppeld gebruikt kunnen worden.

Alle genoemde consument verkoopprijzen zijn inclusief B.T.W. Alle genoemde actie inkoopprijzen zijn exclusief B.T.W. Levering Franko aan huis!

Cons. Verk:  € 149,-

Actie inkoopprijs: 
€ 106,-

Cons. Verk:  € 39,95

Actie inkoopprijs: 
€ 28,-

Cons. Verk:  € 329,-

Actie inkoopprijs: 
€ 232,-

Cons. Verk:  € 37,95

Actie inkoopprijs: 
€ 27,-



Alle genoemde consument verkoopprijzen zijn inclusief B.T.W. Alle genoemde actie inkoopprijzen zijn exclusief B.T.W. Levering Franko aan huis!

Tunturi Medicine-
bal standaard

Nooit meer rondslingerde medicine ballen. 
Veilig en netjes opgeruimd. Plaats voor 5 
medicine ballen.
Rek gevuld met 5 verschillende medicine ballen. 
De ballen zijn beschikbaar in 1,2,3,4 en 5 kg.

Rek gevuld met 5 ballen:
Consumentenprijs: € 366,75
Actie inkoopprijs:  € 258,- 

Art. Nr.: 14TUSCL322

Perfecte zelf massage door verde-
ling van verschillende vlakken en 
drukpunten. Stimuleren van spieren 
en bindweefsel voor betere flexibi-
liteit en mobiliteit.

Tunturi Yoga 
Grid Foam Roller

Art. Nr.: 14TUSFYO009

Compacte trampoline met handgreep beugel. 

Op deze zeer soepel geveerde trampoline kun 
je aan je kracht of conditie werken. Vering  door 
de 36 elastomeer banden. Handgreep beugel is 
hoogteverstelbaar

Tunturi Hexagon 
Fitness Trampoline

Art. Nr.: 14TUSFU297

Tunturi 
Wandrek

Art. Nr.: 14TUSFU128

Wandrekken zijn ideaal 
voor diverse gym of fitness 
oefeningen. Uitgevoerd met 
ovale sporten van hoogwaar-
dig berkenhout Zijlijsten van 
Scandinavisch grenen.

Optioneel: Buikspierplank 
voor gebruik aan wandrek. 

Wandrek in 3 verschillende 
uitvoeringen: 
- 210x 80 € 160,-
- 230x 89  € 175,-
- 230x100 € 203,-

Kleuren: Blauw, zwart, oranje en roze
Breedte: 33 cm, 
Diameter: 13 cm

Cons. Verk:  € 149,-

Actie inkoopprijs: 
€ 105,-

Cons. Verk:  € 229-

Actie inkoopprijs: 
€ 160,-

Cons. Verk:  € 129,95

Actie inkoopprijs: 
€ 91,-

Cons. Verk:  € 26,95

Actie inkoopprijs: 
€ 19,-



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

Alle genoemde consument verkoopprijzen zijn inclusief B.T.W. Alle genoemde actie inkoopprij-
zen zijn exclusief B.T.W. Aan deze uitgave of enig andere vorm van informatie over de Tunturi 
producten kunnen geen rechten worden ontleend.

- Uw voordeel: levering Franko aan huis!
- Indien er artikelen gemonteerd zouden moeten worden, dient u dit zelf te doen.

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 31-12-2018. Zolang de voorraad strekt!

TUNTURI NEW FITNESS B.V.
Purmerweg 1
1311 XE Almere The Netherlands
Tel +31 36 539 71 02
info@tunturi-fitness.com
www.tunturi.com

Warranty terms
Please note that the Purchaser’s Warranty terms may vary from one country to another. Please consult your local distributor or retailer for the local warranty terms. The 
warranty terms apply only to the original purchaser and is valid only in countries where Tunturi New Fitness B.V. has an authorised importer. The warranty period com-
mences from the date on which the original buyer purchases the equipment; the equipment has to remain in the possession of the original buyer/owner; warranty repairs 
will not extend the warranty period.  The purchase receipt is always a prerequisite for handling warranty issues: keep your receipt carefully. The warranty terms are only 
applicable under conditions of normal use of the product as described in the Owner’s Manual.
The general terms and conditions of sale and delivery shall apply in full to all our products and/or services. Specifications, prices, colours, texts, stickers or other elements 
are subject to change. The Tunturi brand reserves the right at all times to make changes to its products without notification of reason. This is due to our chosen strategy of 
continuous product development. Where stated, all prices are the recommended retail prices including VAT. No rights may be derived from this publication or from any 
other form of information with respect to Tunturi products.
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