
Expand your imagination
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Onze verbeelding vormt alles wat we doen.    

Je verbeelding is de basis voor nieuwe ideeën en inspireert je voor 
de ontwikkeling van je praktijk. Weerspiegelt jouw praktijk wie je 
echt bent? Een behandeltafel is de kern van jouw praktijkinrichting 
en moet bij je passen. Durf groots te dromen en ontdek de wereld 
van gymna.ONE.  

Verruim je
verbeelding
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gymna.ONE straalt design uit, met kleuren, materialen en een textuur 
die voor een natuurlijke toets zorgen. De combinatie van duurzame, 
natuurlijke materialen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
Gymna maken het ontwerp onnavolgbaar. gymna.ONE ademt de 
harmonieuze sfeer uit die jij je  had voorgesteld in jouw praktijk. 
Dit is de behandeltafel waar je van droomt.

gymna.ONE is je onmisbare partner in de praktijk. Het verfijnde 
ontwerp en de innovatieve functionaliteiten zorgen voor de ideale 
omstandigheden voor behandelingen op topniveau. Met behulp 
van functies zoals i-Control, de intelligente hoogteverstelling die 
je met je voet bedient, het innovatieve Ergomax-gezichtskussen 
dat in twee richtingen verstelbaar is, en de lateraalsteunen, werk 
je dichter bij je patiënt. Kies voor gymna.ONE als jouw trouwe 
partner, en leg zowel je patiënten als jezelf in de watten. 

Een verfijnd 
design

Je onmisbare partner 
in de praktijk

Lateraalsteunen

De zijdelingse steunen geven je nog meer 
bewegingsvrijheid, zodat je een ideale, 
ergonomisch correcte werkhouding kan aannemen. 
Zo kan je dichter bij je patiënt werken, zonder je 
schouders en rug te belasten.

Het Ergomax gezichtskussen
Heeft een ergonomische vorm en is gemaakt van
zacht, naadloos en comfortabel schuim. Het is 
bovendien uitneembaar, waterproof en afwasbaar. 
Zo kan elke patiënt op een behandeltafel liggen 
die fris en hygiënisch is.

i-Control
Intelligent voetbedieningssysteem waarmee je 
de hoogte van de tafel eenvoudig, nauwkeurig 
en veilig instelt. Twee bedieningsmodi voor een 
continue of trapsgewijze hoogteverstelling.
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Ink Black Ash Black

Ruby Red

Midnight Blue Warm taupe

Dark ChocolateCaramel Latte Ivory White
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Als fysiotherapeut heb je oog en aandacht voor je patiënten. Je wil hen 
de best mogelijke behandeling geven, zodat ze de praktijk verlaten 
met een tevreden, positief gevoel. Het comfort en de stijl van de 
gymna.ONE helpen je om het vertrouwen van jouw patiënten te winnen 
en hun bezorgdheden weg te nemen. Je patiënten ondergaan hun 
volgende behandelsessie rustig en ontspannen. En dat zijn voor jou 
de beste omstandigheden voor een geslaagde behandeling. 

Elk detail van het gymna.ONE-design is ontworpen met maar één 
doel voor ogen: het welzijn van de patiënt. 

Geef je patiënten 
vertrouwen

Kussenverwarming 
gymna.ONE is uitgerust met kussenverwarming 
met afstandsbediening. De verwarmingselementen 
in de kussens stralen een aangename warmte uit, 
perfect op maat voor jouw patiënt. 

Kussens die de vorm van het 
lichaam volgen
De kussens die de vorm van het lichaam volgen 
zorgen voor meer stabiliteit. Dat bezorgt je patiënt 
een aangename en comfortabele ervaring tijdens de 
behandeling. Kleuren

Personaliseer het design van je gymna.ONE. Kies een 
van de 8 kleuren die jouw praktijk de juiste uitstraling 
geven en een aangename sfeer creëren.

Armsteunen

De lange armsteunen zijn ruim genoeg om de 
armen er volledig op te laten rusten. Zo voelen 
je patiënten zich veilig en volledig ontspannen.
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Geniet van de meest luxueuze uitstraling voor je praktijk met de 
gymna.ONE Carbon-black-uitvoering. In deze tijdloze, klassieke 
uitvoering straalt de gymna.ONE stijl en raffinement uit. De 
kleuren, materialen en textuur geven het geheel bovendien 
een natuurlijk karakter. Bij zijn ontwerpen blijft Gymna trouw 
aan zijn roots door kwaliteit en betrouwbaarheid altijd voorop 
te stellen. Met deze Carbon Black edition haal je de meest 
onderscheidende en stijlvolle behandeltafel in je praktijk. Dit 
is de premium versie die jij verdient. 

gymna.ONE 
Carbon Black Edition
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Dimensies ± 205 x 67 cm

Gewicht ± 127 kg

Hoogteverstelling ± 50 – 100 cm

Max. hefvermogen Max. 200 kg

Elektrische motor 8000 en 6000 N

Kussentemperatuur 34 – 36 – 38 °C

Voeding
100 – 240 VAC,  
50/60 Hz

Stroomverbruik 2.3 A

Gebruik
2 minuten aan,
18 minuten UIT

Isolatieklasse II

Vochtbestendigheid IP21

Classificatie I

Garantie 3 jaar (stoffering 3 jaar)

Conformiteit

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
EU Verordening 2017/745   
2012/19/EU WEEE
2011/65/EU ROHS

Specificaties Configuratie

gymna.ONE configuratie T7 Q8

Uitrusting

Wielen

Veiligheidsschakelaar 

i-Control

Gymna-stabiliteitsprofiel

Keuze tussen zwart of wit

Bovenste secties

Ergomax gezichtsopening 

Armsteunen

Lateraalsteunen

Lumbale flexie manueel -

Lumbale flexie gemotoriseerd ¡ -

Rugdeel gemotoriseerd -

Zitdeel gemotoriseerd -

Kussens

Progressief kussens

Draadloze kussenverwarming

Premium bekleding

Breedte 67 cm

Standaard Optioneel Niet beschikbaar

De klassieke diepzwarte kleur van de gymna.ONE 
Carbon Black-editie kussens, de prachtig gevormde 
aluminium hefarmen en de zwart gekleurde gesloten 
basis: deze superieure gymna.ONE uitvoering maakt veel 
indruk. De gesloten basis is uitgevoerd in hoogwaardig 
beukenmultiplex, afgewerkt met een satijnzwarte 
toplaag. De gebogen en vlakke delen van de basis 
weerspiegelen het omgevingslicht op verschillende 
manieren. Zo ontstaat een bijzonder visueel effect dat 
de verschillende tinten zwart geraffineerd tot hun recht 
laten komen. 

Puur design
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GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532

Je verdeler


