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PROFIGYMMAT PROFIGYMMAT
• Latexfri
• Let rengøring
• Hjørner folder ikke
• NON-SLIP overflade
• Antibakterielt behandlet
• Maksimal stødabsorbering
• 3 års garanti på  
 produktionsfejl
• Lukket cellestruktur  
 for maksimal hygiejne

Trendy®  
ProfiGymMat 
140x60x1cm

 Art: T8001A (Antrazit)

Trendy®  
ProfiGymMat 
140x60x1,5cm

 Art: T8002A (Antrazit)

Hvilken tykkelse skal jeg vælge?

Vi anbefaler 1cm til dig,  
der blot ønsker en god  
aflastning samt fornuftig  
liggekomfort til en yderst  
fornuftig pris. 
Du bliver positivt overrasket  
over kvaliteten!

Vi anbefaler 1,5cm,  
når du ønsker lidt  
højere komfort.

Trendy®  
ProfiGymMat 
180x60x1cm

 Art: T8004A (Antrazit)

Trendy®  
ProfiGymMat 
180x60x1,5cm

 Art: T8005A (Antrazit)

Kvaliteten af ProfiGymMat  
taler for sig selv!

LATEX 
FRI

LATEX 
FRI

ProfiGymMat

140x60 cm

1 cm tyk

ProfiGymMat

140x60 cm

1,5 cm tyk

ProfiGymMat

180x60 cm

1 cm tyk

ProfiGymMat

180x60 cm

1,5 cm tyk

https://www.procare.dk/da/produkter/traeningsmaatter-/traeningsmaatte-140x60x1cm-antrazit
https://www.procare.dk/da/produkter/restsalg/traeningsmaatte-140x60x15-cm-antrazit
https://www.procare.dk/da/produkter/traeningsmaatter-/traeningsmaatte-180x60x1cm-antrazit
https://www.procare.dk/da/produkter/traeningsmaatter-/traeningsmaatte-180x60x15-cm-antrazit
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Trendy®  
ProfiGymMat 
190x80x1,5cm

 Art: T8011A (Antrazit)

Trendy® TheraMat 
180x120x1,5cm

 Art: T8007B (Blå)

 Art: T8007G (Grøn)

PROFIGYMMAT THERAMAT

Måtten på 190x80x1,5cm  
er til dig, der har brug for lidt 
ekstra bredde og længde.

LATEX 
FRI

LATEX 
FRI

ProfiGymMat

190x80 cm

1,5 cm tyk

TheraMat

180x120 cm

1,5 cm tyk

Med TheraMat får du en måtte 
med ekstra bredde på 120cm 
og en længde på 180cm. 

Fås i både 1,5cm og 2cm  
tykkelse afhængig af, hvilken 
komfort du ønsker. 

• Latexfri
• Let rengøring
• Hjørner folder ikke
• NON-SLIP overflade
• Antibakterielt behandlet
• Maksimal stødabsorbering
• 3 års garanti på  
 produktionsfejl
• Lukket cellestruktur  
 for maksimal hygiejne

https://www.procare.dk/da/produkter/traeningsmaatter-180x120x15cm
https://www.procare.dk/da/produkter/traeningsmaatter-/traeningsmaatte-190-x-80-x-15-antrazit
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Trendy®  
RehaMat 
200x100x2,5cm

 Art: T8009A (Antrazit)

REHAMAT PROFIFOLDMAT

Fantastisk komfort
 - takket være sin  

2,5cm tykkelse

RehaMat

200x100cm

2,5cm tyk

LATEX 
FRI

Trendy® Profi Fold-
bar 180x60x0,6cm

 Art: T8012B (Blå)

 Art: T8012R (Rød)

 Art: T8012GR (Grå)

Foldbar

180x60 cm

0,60 cm tyk

RehaMat er på  
rekordtid blevet  
noget af en succes.  
Måtten måler 
100x200cm, og med  
en tykkelse på hele  
2,5cm får du  
absolut en komfort, 
der nærmest gør, at 
måtten kan benyttes 
som madras til  
”uventede gæster”. 
RehaMat ligger  
100% stabilt på 
underlaget og er 
naturligvis latexfri.

Trendy®  
Velcro stropper til  
træningsmåtte

 Art: T8013 (Sort)

Trendy® Velcro 
stropper m/hank til  
træningsmåtte

 Art: T8014 (Sort)

https://www.procare.dk/da/produkter/foldbare-traeningsmaatter
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-traeningsmaatter
https://www.procare.dk/da/produkter/traeningsmaatter-/traeningsmaatte-200x100x25cm-antr
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Lav et hul på ø37mm med en 

afsta
nd mellem de huller  

(i hvert h
jørne) på 48cm.  

Tag rin
gen der består af 2 dele. Læg måtten med den rille

de 

side opad, ta
g den høje rin

g.

Pres den omhyggeligt  

ned i hullet.

Vend måtten om,  

og tag den flade rin
g.

Pres den omhyggeligt ned, indtil d
er  

lyder et klik - D
en er nu klar til

 brug.
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Trendy®  
Vægophæng til 
træningsmåtter

1 stk ..................  NU 39980
stk. 

 Art: T8103 (Lys grå)

Trendy® Taske til 
træningsmåtter 

 Art: T8110 (sort)

TILBEHØR TILBEHØR

Trendy®  
Måttevogn i metal  
180x60x50cm
 Art: T8106 (Lys grå)

Trendy® Løse ringe 
2 stk. til 1cm  
træningsmåtte

 Art: T8101 (Sort)

Trendy® Løse ringe 
2 stk. til 1,5cm  
træningsmåtte
 Art: T8101-15 (Sort)

Ophæng til 
træningsmåtter  
2 stk. 

 Art: 25090 (Lys grå)

PROcare tilbyder smarte 
løsninger til opbevaring  
af dine måtter.  
Du kan altid eftermontere 
ringe til ophæng af vores 
måtter, såfremt du en  
dag ønsker dette.  
Eller du kan bede os om 
det ved bestilling af dine 
nye træningsmåtter.

https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-traeningsmaatter/taske-til-traeningsmaatter
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-traeningsmaatter/ophaeng-til-traeningsmaatter
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-traeningsmaatter/vaegophaeng-til-traeningsmaatter
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-traeningsmaatter
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-traeningsmaatter/vogn-til-maatter-aluminium-med-haandtag
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Ny fo
rbedret kvalitet

Trendy® Yoga 
Bælte, 190cm

 Art: T9013B (Blå)

 Art: T9013P (Lilla)

 Art: T9013A (Antrazit)

 Art: T9013G (Grøn)

Trendy® Yoga 
Blokke 23x15x7,5

 Art: T9011B (Blå)

 Art: T9011P (Lilla)

 Art: T9011A (Antrazit)

 Art: T9011G (Grøn)

Trendy® Yoga 
Blokke 23x15x10
 Art: T9012A (Antrazit)

YOGA YOGA

Trendy® Yoga måtte  
180x60x0,5cm

 Art: T9020B (Blå)

 Art: T9020P (Lilla)

 Art: T9020A (Antrazit)

YogaMat

180x60 cm

0,5 cm tyk

Trendy® Yoga 
Bælte, 3 meter

 Art: T9013N (Natur)

https://www.procare.dk/da/produkter/yoga-baelter-blokke--maatter
https://www.procare.dk/da/produkter/yoga-baelter-blokke--maatter
https://www.procare.dk/da/produkter/yoga-baelter-blokke--maatter
https://www.procare.dk/da/produkter/yoga-baelter-blokke--maatter
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TRÆNINGSTUBINGTRÆNINGSTUBING

Trendy® Trænings 
tubing, Let 

 Art: T68011 (Gul)

Trendy® Trænings 
tubing, Medium 

 Art: T68012 (Grøn)

Trendy® Trænings 
tubing, Heavy

 Art: T68013 (Rød)

Trendy® Trænings 
tubing, X-heavy 

 Art: T68014 (Blå)

Vores populære Trendy Tubes 
er det perfekte valg til både 
fitness og genoptræning, hvor 
der stilles store krav til 

såvel holdbarhed som et rigtig 
godt greb. Den stærke kon-
struktion af nylon og plast- 
håndtag giver god komfort  

og er let at rengøre efter brug. 
Fås i 4 forskellige hårdheder 
efter individuelt behov.

Tubens længde fra håndtag til 
håndtag er 140cm, og hånd- 
tagets bredde er 11,5cm.

Sådan holder du din tube korrekt



Forøgelse fra 
forudgående farve 
ved 100% træk 100% træk kg

Begynder    M
iddel          Øvet

25% 4,0

2,5

25% 5,5

25% 7,3
Va

skb
art plastik håndtag

https://www.procare.dk/da/produkter/trainer-tubes/traenings-tubing-letgul
https://www.procare.dk/da/produkter/trainer-tubes/traenings-tubing-mediumgroen
https://www.procare.dk/da/produkter/trainer-tubes/traenings-tubing-heavyroed
https://www.procare.dk/da/produkter/trainer-tubes/traenings-tubing-x-heavyblaa
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BAMUSTA

Trendy® Bamusta 
Dois

 Art: T9092 (Sort)

De
n b

lå 
fod

 regulerer sværhedsgraden

Balancebrættet der tilbyder  
2 forskellige udfordringer.  
Ved ganske enkelt at fjerne 
den blå plastkugle fra under- 
siden, bliver øvelserne lettere!

BAMUSTA

Trendy® Bamusta  
- Tablero sort
 Art: T9008A (Sort)

Trendy® Bamusta  
- Circulo sort
 Art: T9009A (Sort)

Perfekt til brug i bl.a.  
genoptræningsforløb, hvor  
ustabilt underlag ønskes.

https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-sport-balance-produkter/bamusta---dois
https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-bamusta
https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-bamusta
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Trendy® Bamusta 
Cuatro XL balance-
pude 48x48x6 cm 

 Art: T9000BXL (Blå)

 Art: T9000AXL (Sort)

Trendy® Bamusta 
Cuatro 48x38x6cm 

 Art: T9000B (Blå)

 Art: T9000A (Sort)

 Art: T9000R (Rød)

BAMUSTA BAMUSTA

Nyt
 materiale - Ekstrem robust

Balancepude i skum produceret 
i 6cm tyk lukket cellestruktur.  
Den riflede overflade giver en 
non-slip funktion mod under- 
laget. 

Er vandafvisende og meget let 
at rengøre. Maksimal vægt- 
kapicitet er 200 kg.

Bamusta Cuatro findes i blå 
og sort og i 2 størrelser.
Balancepuden er ideel til  
fitness, terapi og rehabilitering. 
Puden kan også bruges til 
træning i hjemmet. 

Når brugeren træder op på 
balancepuden, vil øvelsen 
straks gå igang. Kropsvægten 
skaber en kompression, der 
udfordrer brugerens balance 
og koordination. 

https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-bamusta
https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-bamusta
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MASSAGEBOLD PILATES RING

Trendy® Massage- 
bold ø7 cm 

 Art: T6091 (Grøn)

Trendy® Massage- 
bold ø10 cm 

 Art: T6094 (Blå)

Trendy® Massage- 
bold ø9 cm 

 Art: T6093 (Rød)

Trendy® Massage- 
bold ø8 cm 

 Art: T6092 (Gul)

Populær massagebold med  
behaglige knopper for øget 
blodcirkulation. Fås i hele 4  
forskellige størrelser.

Kan med fordel også benyttes  
til bl.a. finger- og håndtræning.

Trendy® Pilates Ring 
ø38 cm

1 stk ......... 13900  NU 11120
stk. 

 Art: T9056 (Grå)

https://www.procare.dk/da/produktsoegning/?query=T6091
https://www.procare.dk/da/produktsoegning/?query=T9056
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Fyldt med sand

Med dobbelt syning

HÅNDVÆGTE MANCHETTER

Trendy® Håndvægte 

5kg
 Art: T2027 (Sort)

4kg
 Art: T2026 (Sort)

3kg
 Art: T2025 (Lilla)

2kg
 Art: T2024 (Rød)

1,5kg
 Art: T2023 (Blå)

1kg
 Art: T2022 (Grøn)

0,5kg
 Art: T2021 (Orange)

Trendy®  
Vægtmanchet 

0,5kg
 Art: T2031 (Grå/Sort)

1kg
 Art: T2032 (Grå/Sort)

1,5kg
 Art: T2033 (Grå/Sort)

2kg
 Art: T2034 (Grå/Sort)

2,5kg
 Art: T2035 (Grå/Sort)

3kg
 Art: T2036 (Grå/Sort)

Vinylbelagte håndvægte i  
kraf-tig kvalitet med vægt fra 
0,5 til 5kg. Købes stykvis! 

Den sekskantede form  
forhindrer dem i at rulle. 

Vægtmanchetter med cirkulær 
velcrolukning. Udført i slid-
stærkt kraftigt stof med  
kantforstærkning. 

Købes stykvis! Fås i vægt fra 
0,5 til 3kg. 

INDHENT TILBUD  
VED STØRRE ANTAL

https://www.procare.dk/da/produkter/smaa-haandvaegte-coated
https://www.procare.dk/da/produkter/vaegtmanchetter
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Stepbænk Etapa 
90x35 cm

 Art: T9095 (Grå/Sort)

STEPBÆNK

Level 1

MEIA

Trendy® Meia ø60cm

 Art: T9600B (Blå)

Klik nemt tuben på

Trendy® Meia Tubes

 Art: T9098 (Sort)

Stepbænk med 3 forskellige 
højder på henholdsvis 15, 20 
og 25cm. Udført i kraftig plast, 
der tåler en belastning på hele 

250kg. Bænken har non-slip 
overflade og gummifødder.

TRENDY MEIA – perfekt til 
kombination af core-, balance- 
og konditionstræning. 
På en TRENDY MEIA  kan du 
sidde, ligge, gå, løbe, steppe, 
hoppe, jogge, hinke og sjippe.
Du kan dermed benytte 
TRENDY MEIA som alternativ 
til en stepbænk, hoppe og  
løbe på den som på en  
minitrampolin, vippe på den 
som på et vippebræt, lave 
mange af de samme øvelser 
som på den store træningsbold, 
og så har den et hav af andre 
muligheder, der udfordrer 
stabilitet, styrke, udholdenhed 
og koordination af hele kroppen.
Uanset om du arbejder i et 
roligt kontinuerligt tempo på 
din TRENDY MEIA, eller om du 
laver høj intens konditions- 
træning, så bliver kroppen  
konstant udfordret på sin evne 
til at koordinere og stabilisere. 

Level 2

Non-s
lip gummifødder

Level 3

OBS! 
MANGE ANSKAFFER  

2 STYK OG BENYTTER DEM 
SAMTIDIG FOR MAKSIMAL 

UDFORDRING

 Art: T2092 (Lys grå)
Trendy® Meia Rack

https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-meia-balance-produkter-og-tilbehoer
https://www.procare.dk/da/produkter/trendy-meia-balance-produkter-og-tilbehoer
https://www.procare.dk/da/produkter/stepbaenke/stepbaenk-etapa-90x35-cm-
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TRÆNINGSGULVE TIL MANGE FORMÅL

450cm
900cm

Alle gulve hos PROcare overholder naturligvis de krav,  
man i dag stiller til et professionelt gulv.  

Det er slidstærkt, vedligeholdelsesfrit, rengøringsvenligt,  
brandcertificeret samt økonomisk i anskaffelse,  

og gulvet holder sig flot i mange år trods dagligt brug.

Hos PROcare finder du et stærkt sortiment af kvalitetsgulve,  
lige fra vores populære gummigulve til tungt træningsudstyr,  

til løsninger designet til at give den korrekte komfort i f.eks. træningssale.  
Om det er til zumba, yoga, gymnastik, legerum eller kampsport,  
hjælper vi jer med at finde det gulv, der passer til jeres ønsker.

https://www.procare.dk/da/produkter/traenings-gulve-og-underlag
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