
 

 
 

 

1. Naam van het product 
Stretch Eze - S 
 

2. Product code 
23141872 
  

3. Korte omschrijving 
De Stretch Eze kan vergeleken worden met de Body Sox. Echter is deze gemakkelijker in het gebruik. 
Ga in deze brede elastiek staan, zitten of liggen en ervoor de spanning van het elastiek. De weerstand 
geeft proprioceptieve input, zodat het lichaam goed aanvoelt. Het elastiek is bedoeld voor 
individueel gebruik. Het geeft een geborgen gevoel en kalmerend effect. Verbeter de motoriek en 
coördinatie. Het eleastiek is gemaakt van nylon en lycra. De band is 38 cm breed. Kleuren kunnen 
variëren 
 

4. Zintuigstimulaties  
Druk 
 

5. In gebruik nemen 
Neem je Stretch Ease Therapy band overal mee naartoe. Het is geweldig om een pijnloze 
weerstandstraining te bieden terwijl het duurzaam, compact en gemakkelijk in te pakken is. 
Afmeting: 23141872 Small 147-157 cm, 23142872 Medium 157-170 cm 
 

6. Technische informatie 
Dit item is gemaakt van een heavy duty 80% nylon 20% Spandex mix. 
 

7. Onderhoud 
Veeg het artikel schoon met een vochtige doek en een milde reinigingsoplossing en laat het aan de 
lucht drogen of veeg het af met een droge doek. Product kan op een lage temperatuur worden 
gewassen. 
 

8. Veiligheid  
De veiligheid van uw klanten is afhankelijk van de juiste keuze van de activiteit aan te passen en hun 
fysieke capaciteiten uitdagen. Gebruik geschikte spotting- / veiligheidstechnieken. Daarnaast is de 
indeling van uw activiteitengebied, de juiste onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang. De 
Stretch Eze is niet geschikt voor buitengebruik. In geen geval mag deze apparatuur worden gebruikt 
zonder goed toezicht. Door Southpaw geleverde producten zijn, waar nodig, zodanig ontworpen, 
vervaardigd en gecontroleerd dat zij voldoen aan de EU-voorschriften inzake veiligheid, gezondheid 
en milieu. 
 
Wanneer een wettelijke CE-markering vereist is om te voldoen aan de relevante richtlijnen of 
normen, verklaart Southpaw dat deze producten CE-markering zijn als een verklaring van onze 
verantwoordelijkheid en conformiteit met alle wettelijke vereisten om de CE-markering te verkrijgen.  

 
 

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

