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Voorraad: 

Never out of stock (NOOS)

Garantieperiode:

6 maanden

Franco levering:

boven een bedrag van €100,-

Gladiator Sports is onderdeel van de Podobrace Group; (online) marktleider in de Benelux op het  

gebied sport- en medische hulpmiddelen zoals bijv. braces, inlegzolen, sporttape, compressiekousen  

en sportbescherming.

  

De Podobrace Group heeft webwinkels in meer dan 12 landen, jaarlijks honderdduizenden 

bestellingen en meerdere eigen merken, waarbij producten speciaal getest en ontworpen 

worden door specialisten en therapeuten. Voor onze Gladiator Sports producten is er dan ook  

specifiek geluisterd naar de wensen van de klant en aan de hand daarvan is er een selectie gemaakt  

van bestsellers waarbij kwaliteit en de beste prijs / kwaliteitsverhouding voorop staat.

          Al 8 jaar (online) markleider in de Benelux!

          Al 35 jaar medische- en consumentenervaring!

          Webshops in 12 landen en alle producten op voorraad!

          Jaarlijks honderdduizenden bestellingen door heel Europa!

          Hoge waardering vanuit de klant! 9,7 bij Feedback company!

          Producten gecertificeerd en ontworpen vanuit de wensen van de klant! 

          Winnaar Rabobank Startersprijs, Webshop Awards en Onderneming van het jaar!

          Aangesloten bij o.a. Trusted shops, Fysiotherapeut, Omni Podo Genootschap en Stichting Loop
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MEET GLADIATOR 
WESLEY VISSER
,,Mijn eerste bodybuilding wedstrijd deed ik als 20 jarige junior bodybuilder in 

Nederland en won gelijk mijn klasse en daarnaast ook de overall van mijn niveau.

Na deze overwinning had ik de smaak te pakken en deed ik het jaar daarop  

dezelfde wedstrijd maar op een hoger niveau en won toen nogmaals de overall. 

Vervolgens heb ik met de top van Nederland gestreden en ben ik de overall  

winnaar geworden bij de Juliette Bergman Classic; de belangrijkste wedstrijd  

toentertijd.

Daarna heb ik de stap gemaakt om internationaal te concurreren en won ik in 

Londen als eerste Europeaan mijn Pro kaart door de overall te winnen bij de  

Classic Physique klasse bij de Royal London Pro. Al snel volgde de Chicago Pro 

wedstrijd in Amerika en versloeg ik als nieuweling binnen de Pro rang de  

 concurrentie en verdiende daarmee mijn ticket naar de Mr. Olympia in Las 

Vegas. Dit is de hoogst haalbare wedstrijd binnen bodybuilding. Het jaar daarop 

heb ik ook meegedaan aan de Arnold Classic in Ohio, de wedstrijd van Arnold 

Schwarzenegger zelf.” 
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Gladiator Ondertape Bandage

Geschikt voor ieder huidtype

Lichaamsdelen ontharen is niet nodig

Verbeterd de werking van sporttape 

Kan direct op de huid aan worden gebracht

Verkrijgbaar in verschillende kleuren

EAN code kleur Beige:    8719925600241
EAN code kleur Rood:    8719925600319
EAN code kleur Zwart:  8719925600326
EAN code kleur Roze:    8719925600302
EAN code kleur Blauw:  8719925600265

EAN code kleur Donker Blauw:    8719925600258
EAN code kleur Oranje:       8719925600296
EAN code kleur Groen:       8719925600289
EAN code kleur Geel:        8719925600272

De Gladiator Ondertape bandage zorgt ervoor dat tape wel op de huid kan worden bevestigd 
maar geen pijn doet wanneer het weer moet worden verwijderd. Ook verbetert het de  
werking van sporttape. De Gladiator Ondertape wordt dan ook veel gebruikt bij o.a. het  
sporten en voor dagelijkse werkzaamheden.
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Gladiator Sporttape 
De sporttape is van verbluffend hoge kwalitieit, beschikt over een zeer goede grip 
en is huidvriendelijk. Door deze unieke kwaliteiten is de sporttape dan ook al jaren 
een begrip onder therapeuten, topsporters en voor gebruik tijdens dagelijkse 
werkzaamheden.

Beschikt over goede grip

Is huidvriendelijk

Stabiliserend effect op gewrichten

Zelfklevend en waterbestendig

Stimuleert spierfuncties en lymfedrainage

Gemaakt van latexvrij materiaal

EAN code kleur Beige:    8719925600241
EAN code kleur Rood:    8719925600319
EAN code kleur Zwart:  8719925600326
EAN code kleur Roze:    8719925600302
EAN code kleur Blauw:  8719925600265

EAN code kleur Donker Blauw:    8719925600258
EAN code kleur Oranje:       8719925600296
EAN code kleur Groen:       8719925600289
EAN code kleur Geel:        8719925600272

sporttape



“ YOU DON’T GET TO RUN. 

   YOU ARE A GLADIATOR.

   GLADIATORS DON’T RUN.

   THEY FIGHT.

   THEY SLAY DRAGONS.

   THEN WIPE OFF THE BLOOD.

   THEY STITCH UP THEIR WOUNDS.

   AND THEY LIVE TO FIGHT ANOTHER DAY.

   YOU DON’T GET TO RUN ”

- Abby Whelan -

7

Gladiator Kinesiotape 
Kinesiotape is een zelfklevende en waterbestendige tape gemaakt van 
latexvrij materiaal. Kinesiotape zorgt voor een stabiliserend effect op ge-
wrichten en stimuleert spierfuncties en lymfedrainage. Qua elasticiteit en 
gewicht komt de tape overeen met de menselijke huid. 1 rol, 3 rollen, 6 
rollen, 12 rollen – Verkrijgbaar in 9 kleuren

Zelfklevend en waterbestendig

Gemaakt van latexvrij materiaal

Stabiliserend effect op gewrichten 

Stimuleert spierfuncties en lymfedrainage

Rekbaarheid, dikte en gewicht gelijk aan dat van de huid

Veel gebruikt bij hooikoorts 

EAN code kleur Beige:    8719925600241
EAN code kleur Rood:    8719925600319
EAN code kleur Zwart:  8719925600326
EAN code kleur Roze:    8719925600302
EAN code kleur Blauw:  8719925600265

EAN code kleur Donker Blauw:    8719925600258
EAN code kleur Oranje:       8719925600296
EAN code kleur Groen:       8719925600289
EAN code kleur Geel:        8719925600272

sporttape
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Gladiator Foam Roller (33 cm)
De Foam Grid Roller is het perfecte hulpmiddel voor massage oefeningen 
en een ideale aanvulling op allerlei soorten trainingen! De foam roller  
zorgt verder voor een grote druk op spieren en weefsel en werkt dus als 
een massage.

Spierpijn afname

Massage werking

Stimulatie van doorbloeding

Het losmaken van vastzittende spieren

Strekt de spieren bij veelvoudig gebruik

Zorgt voor een grote druk op spieren en weefsel en 
werkt als een massage

Perfecte hulpmiddel voor massage oefeningen en  
een ideale aanvulling op allerlei soorten trainingen!

EAN code: 8719925601385

fitness

Gladiator fitness en yoga mat
De Gladiator fitness en yoga mat is zeer comfortabel en beschikt over een 
antislip oppervlak. De Gladiator fitness en yoga mat wordt geleverd  
inclusief polyester draagtas en instelbare schouderriem. 

Afmeting mat: 60x170cm.

Materiaal: Polyester en PE foam.

Comfortabel en voorzien van antislip

Wordt geleverd met polyester draagtas
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“ ENTER YOUR PERSONAL ARENA EVERY DAY

   AND FIGHT LIKE A GLADIATOR TO

   BECOME THE CHAMPION OF YOUR LIFE.”

- Patrice Samuel Robinson -

fitness

Gladiator Weerstandsbanden
Met de Gladiator weerstandsbanden set verbeter jij je kracht, mobiliteit en flexibiliteit.  
De set weerstandsbanden bestaat uit vijf verschillende levels (weerstanden) en is geschikt 
voor de beginnende, gevorderde, expert en herstellende sporters. Gebruik de Gladiator 
weerstandsbanden voor fitness, yoga, calisthenics, crossfit, krachttraining, bodybuilding, 
pilates, fysiotherapie en nog veel meer. 

5x weerstandsbanden met verschillende levels

Bijbehorende Gladiator weerstandband tas
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De lichtgewicht enkelbrace met straps kan door middel van veters optimaal rondom de voet 
worden verbonden, waardoor de enkel niet alleen wordt voorzien van een optimale bescherming 
maar ook van een optimale pasvorm en hoog draagcomfort.

Gemakkelijk aan te doen in slechts een paar seconden

Geen harde stukken, past in elke schoen

Behoudt flexibiliteit en heeft een optimaal draagcomfort

Gemaakt van ademend en comfortabel materiaal voor langdurig gebruik

Brace is licht en de straps zorgen voor maximale stabiliteit

Lichtgewicht Enkelbrace wordt gezien als het alternatief voor intapen

EAN code maat S kleur Zwart:  8719925601798
EAN code maat M kleur Zwart:  8719925601804
EAN code maat L kleur Zwart:  8719925601811

Gladiator Lichtgewicht Enkelbrace met Straps
De lichtgewicht schouderbrace geeft door de speciale bandconstructie extra steun en stabiliteit aan 
de schouder. De klittenband sluitingen bieden compressie en de extra strap kan gebruikt worden om 
de schouder nog meer te stabiliseren, zonder dat de schouder flexibiliteit verliest. 

Gemakkelijk zelf om te doen en heel ademend

Het materiaal absorbeert zweet waardoor de schouder droog blijft

Geschikt voor mannen en vrouwen

Speciale bandconstructie biedt compressie en stabiliteit aan de schouder,  
zonder flexibiliteit te verliezen

Ideaal voor een slijmbeursontsteking

Geschikt voor dagelijks gebruik, werk en sport

EAN code maat S kleur Zwart:  8719325203851
EAN code maat M kleur Zwart:  8719325203868
EAN code maat L kleur Zwart:  8719325203868

Gladiator Lichtgewicht Schouderbrace

support
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Gladiator Weight Lifting Belt
De Gladiator Weightlifting Belt is speciaal ontworpen om de kracht, steun en stevigheid te bieden die 
noodzakelijk is bij gewichtheffen. Daarbij is de belt in het midden voorzien van een foam kussen en 
die zorgt voor nog meer steun. Het ontwerp en het materiaal zorgt tot slot voor een optimaal comfort 
en een perfecte pasvorm bij uw inspanningen. 

Gordel is tot 8 keer verstelbaar

Foam kussen zorgt ervoor dat de leren band niet de huid snijd

Verbreed middenstuk zorgt voor meer stabiliteit

Gestoffeerde flap bij de sluiting van gordel zorgt voor extra comfort en flexibiliteit

Gladiator Enkelbrace met straps
De Gladiator enkelbrace is in een paar seconden gemakkelijk als een sok aan te trekken en biedt u 
de nodige steun tijdens inspanningen. En doordat de brace gemaakt is van gebreid materiaal zit de 
brace ongekend comfortabel en biedt het optimaal comfort zonder stabiliteit en steun in te leveren. 

Extra straps voor optimale steun

Voelt aan als een sok en past in elke schoen

Ideale vervanging voor het intapen van de voet

Geen spalken waardoor de brace prettiger zit

Ademend en zweet absorberend 

Bevordert de bloedcirculatie

support
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Gladiator Patellabrace
De Gladiator Patellabrace is speciaal ontworpen voor klachten aan de patella en knieschijf. De  
anatomisch gevormde gel-drukpunten zijn namelijk ontworpen om pijn aan de patella en knieschijf te 
verhelpen. En doordat de brace niet afzakt en zeer comfortabel zit wordt de Gladiator Patellabrace al 
jaren gedragen bij alle soorten sporten en dagelijkse activiteiten. 

Zeer ademend, dus optimaal geschikt voor sporten, werken en dagelijks gebruik

Klittenband blijft goed zitten, waardoor de patellabrace lang meegaat

Maximale stabiliteit en een perfecte pasvorm

Voorzien van anatomisch gevormde gel-drukpunten die te allen tijde optimale steun geven

Verstelbare gel pelotte 

Ideaal voor Osgood Schlatter 

Gladiator Kniebrace met gesloten patella
De Gladiator Kniebrace met Gesloten Patella is speciaal ontworpen om de knie te ontzien in tijden 
van zwakte, overbelasting, lichte instabiliteit en voor steun na een (lichte) verstuiking of verzwikking. 
De Gladiator Kniebrace met Gesloten Patella geeft comfortabele druk en steun bij lichte klachten.

Past gemakkelijk onder een broek

Ideaal bij lichte knie klachten 

Biedt warmte voor de spieren

Verbetert de bloedcirculatie 

Verzacht artritis, bursitis en tendinitis 

Perfecte pasvorm

support
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Gladiator Kniebrace met baleinen
De Gladiator Kniebrace met Baleinen is speciaal ontworpen voor dagelijks gebruik, sporten en werk-
en. De Gladiator Kniebrace met Baleinen bestaat uit twee mediale en twee laterale baleinen met 
aanpasbare sluiting en een hoefijzersteun om ook de knieschijf optimaal te stabiliseren. De Gladiator 
kniebrace met baleinen wordt door deze eigenschappen dan ook al jaren gebruikt door (top)sporters.

Biedt de nodige steun, stabiliteit en bescherming tijdens inspanningen

Geeft therapeutische warmte aan het kwetsuur

Voorzien van een neopreen band met nylon bekleding

Ideaal bij instabiliteit

Meer bescherming dan een steunverband

Geschikt voor alle soorten knieproblemen

Gladiator Tennisarm brace
De Gladiator Tennisarm Brace is speciaal ontwikkeld voor de functionele behandeling en preventie 
van klachten gerelateerd aan een tennisarm en golfarm. De gelpelotte in de brace zorgt namelijk voor 
comfortabele compressie en gerichte druk precies op het juiste punt, zodat de pijn minder wordt. 

Beschikt over een uitstekend draagcomfort

Gemaakt van ademend materiaal

Ideaal voor tendinitis 

Steunt de elleboog actief tijdens werk en sport 

Biedt verlichting bij overbelasting klachten

Bevordert de genezing

support



Gladiator polsband 
De Gladiator polsband biedt optimale steun voor uw pols maar is niet voorzien van een spalk, zodat 
u flexibiliteit houdt in uw hele hand en alle vingers. De Gladiator polsband is een lichte, comfortabele 
polsband voor optimale steun bij alle soorten polsklachten voor dagelijks gebruik, werk of sport.

Lichte, comfortabele polsbandage zonder spalk voor alle soorten polsklachten

Zeer comfortabel en gemaakt van flexibel materiaal van hoge kwaliteit 

Flexibiliteit van de vingers wordt niet aangetast en de hand blijft vrij

Door de wikkelvorm is de Gladiator polsband extreem luchtig en ventilerend 

Ideaal voor all inspanningen, sporten en alle werkzaamheden (ook kantoorwerk)

Voorzien van klittenband, zodat de brace altijd aan het comfort van de drager kan  
worden aangepast

| 28

Gladiator Rugbrace zonder baleinen
De Gladiator Rugbrace is niet voorzien van baleinen zodat maximale flexibiliteit wordt bewaard.  
De rugbrace geeft comfortabele steun en stabiliteit zonder dat u wordt gehinderd bij uw  
inspanningen. De brace is er verder in 1 maat en zit altijd goed.

Geschikt voor mannen en vrouwen

Rugbrace slankt ook af doordat het de buik corrigeert

Verbetert de bloedcirculatie

Houdt de spieren warm

Verzacht artritis, bursitis en tendinitis

Past gemakkelijk onder kleding

support
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Dit bodyshield voor keepers biedt maximale bescherming door middel van padding op de 
elleboog, schouders en vitale delen. Het beschermingsshirt/ondershirt past zich aan het lichaam 
aan en beschikt daardoor over een optimale pasvorm en hoog draagcomfort. Daarbij warmt het 
beschermingsshirt/ondershirt het bovenlichaam op in koele omstandigheden en koelt het het 
bovenlichaam af in warme omstandigheden.

Het beschermingsshirt biedt padding en bescherming op de elleboog,  
schouders en vitale delen

Professioneel compressie shirt met lange mouwen met Hex  
techniek aan de armen en schouders

Het beschermingsshirt heeft zweet absorberende eigenschappen

Het beschermingsshirt stretcht en past zich aan het lichaam aan

Gladiator Bodyshield voor Keepers
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De Gladiator heupbeschermers / keepersbroeken zijn er in een halflange en lange versie en de 
broeken bieden een optimale absorberende bescherming en een hoog comfort. De bescherming 
is hoofdzakelijk bevestigd op de heupen en dijbenen, waardoor een veilig gevoel is gewaarborgd 
en ongestoord kan worden gedoken en gesprongen. 

hDc technologie zorgt voor 4 tot 6 graden meer koeling of verwarming

HexPad systeem zorgt voor optimale flexibiliteit 

Nauwsluitende broek met double layer

Extra bescherming op heupen en dijbenen 

Zweet absorberend 

Gladiator Heupbeschermer – Keepersbroek halflang

protection
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“ I AM BORN TO FIGHT,  

   BUT THERFORE  I ALSO FEEL VERY TIRED SOMETIME... 

   BUT I KNOW, AGAIN I WILL HAVE TO FIGHT,  

   I AM A GLADIATOR, I HAVE TO SURVIVE.  

   SO I WILL FIGHT...”

- Bipradip Sarkar -

De Gladiator heupbeschermers / keepersbroeken zijn er in een halflange en lange versie en de 
broeken bieden een optimale absorberende bescherming en een hoog comfort. De bescherming 
is hoofdzakelijk bevestigd op de heupen en dijbenen, waardoor een veilig gevoel is gewaarborgd 
en ongestoord kan worden gedoken en gesprongen. 

hDc technologie zorgt voor 4 tot 6 graden meer koeling of verwarming

HexPad systeem zorgt voor optimale flexibiliteit 

Nauwsluitende broek met double layer

Extra bescherming op heupen en dijbenen 

Zweet absorberend 

Gladiator Heupbeschermer – Keepersbroek lang

protection
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Gladiator Compressiesokken
De compressiesokken verschillen van normale sokken omdat ze  
comfortabele compressie bieden en de bloedcirculatie stimuleren met  
als resultaat dat voetklachten gelijk minder worden. De werking van  
compressiesokken is wetenschappelijk bewezen.

Snellere afvoer van afvalstoffen tijdens en na de inspanning

Minder oedeemvorming (vochtophoping) in de voeten

Minder doorzakken van de voetboog 

Minder irritatie aan de peesplaat

Betere doorbloeding en minder brandende voeten

Ondersteuning aan uitgerekte banden en slappe spieren

Ontworpen voor overdag, wandelen en sporten 

Zorgt voor directe verlichting

EAN code maat S kleur Zwart:     8719325203127
EAN code maat M kleur Zwart:   8719325203134
EAN code maat L kleur Zwart:     8719689229122

Gladiator Sportcompressiekousen 
Sportcompressiekousen bieden de meest comfortabele en effectieve  
compressie, hebben de beste pasvorm en het materiaal is ook nog eens 
zeer ademend. Sportcompressiekousen zijn voorzien van speciale  
ventilatienaden bij de voet zodat deze nooit warm worden bij het lopen.  
Verkrijgbaar in zwart of wit (per paar).

Het materiaal is zeer zacht en ademend

De graduele compressie stimuleert de bloedsomloop in je benen

De kousen geven meer energie en minder afvalstoffen

Versterkt hiel- en teen stuk

Optimale ondersteuning bij trainingsopbouw

Geschikt voor preventief gebruik

EAN code maat S kleur Zwart:  8719689229245
EAN code maat M kleur Zwart: 8719689229252
EAN code maat L kleur Zwart:  8719689229269

EAN code maat S kleur Wit:  8719689229276
EAN code maat M kleur Wit:  8719689229283
EAN code maat L kleur Wit:  8719689229290

compression



| 40

Gladiator Compressie Tubes  
De Gladiator Tubes hebben dezelfde werking als compressiekousen met 
voet, maar de voet blijft hier helemaal vrij zodat u ook een andere sok kunt 
dragen. De Gladiator Tubes worden dan ook hoofdzakelijk gebruikt om kuit 
blessures tijdens het beoefenen van sport te voorkomen.

Snellere afvoer van afvalstoffen tijdens en na de inspanning

Vermindert en voorkomt spierverkrampingen en spierscheuringen

Geeft ondersteuning bij trainingsopbouw

Verbetert de bloedcirculatie 

Groot ademend vermogen met als gevolg minder warme benen

Zorgt voor meer energie in de benen

EAN code maat S kleur Zwart:  8719689229245
EAN code maat M kleur Zwart: 8719689229252
EAN code maat L kleur Zwart:  8719689229269

EAN code maat S kleur Wit:  8719689229276
EAN code maat M kleur Wit:  8719689229283
EAN code maat L kleur Wit:  8719689229290

compression

Gladiator Running – Compressiekousen voor hardlopen  
Compressiekousen voor hardlopen bieden de meest comfortabele en  
effectieve compressie, hebben de beste pasvorm en het materiaal is ook 
nog eens zeer ademend. Sportcompressiekousen zijn voorzien van  
speciale ventilatienaden bij de voet zodat deze nooit warm worden bij het 
lopen. Verkrijgbaar in zwart of wit (per paar).

Het materiaal is zeer zacht en ademend

De graduele compressie stimuleert de bloedsomloop in je benen

De kousen geven meer energie en minder afvalstoffen

Versterkt hiel- en teen stuk

Optimale ondersteuning bij trainingsopbouw

Voorzien van speciale ventilatienaden bij de tenen

EAN code maat S kleur Zwart:  8719689229245
EAN code maat M kleur Zwart: 8719689229252
EAN code maat L kleur Zwart:  8719689229269

EAN code maat S kleur Wit:  8719689229276
EAN code maat M kleur Wit:  8719689229283
EAN code maat L kleur Wit:  8719689229290
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Gladiator Compressiebroek – Heren 
Compressiebroeken/liesbroeken bieden de meest comfortabele en effectieve compressie, hebben 
de beste pasvorm en het materiaal is ook nog eens zeer ademend. Compressiebroeken/  
liesbroeken houden de benen in warme omstandigheden koel, en in koude omstandigheden 
warm. Verkrijgbaar in zwart of wit.

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

Voorzien van UPF 30+ en beschermt je huid tegen schadelijke zonnestraling

Ideaal bij circulatie problematiek - Stof is vocht afvoerend

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid

Herstelt, voorkomt en vermindert spierverkrampingen en spierscheuringen

Ook verkrijgbaar als pakket in combinatie met compressieshirt

EAN code maat S kleur Zwart:          8719689229603
EAN code maat M kleur Zwart:         8719689229610
EAN code maat L kleur Zwart:          8719689229627
EAN code maat XL kleur Zwart:        8719689229634
EAN code maat XXL kleur Zwart:     8719689229641
EAN code maat XXXL Kleur Zwart:   8719689229658

EAN code maat S kleur Wit:              8719689229603
EAN code maat M kleur Wit:              8719689229610
EAN code maat L kleur Wit:              8719689229627
EAN code maat XL kleur Wit:             8719689229634
EAN code maat XXL kleur Wit:         8719689229641
EAN code maat XXXL Kleur Wit:        8719689229658

compression

Gladiator Compressiebroek – Dames 
Compressiebroeken/liesbroeken bieden de meest comfortabele en effectieve compressie,  
hebben de beste pasvorm en het materiaal is ook nog eens zeer ademend. Compressiebroeken/  
liesbroeken houden de benen in warme omstandigheden koel, en in koude omstandigheden 
warm. Verkrijgbaar in zwart of wit.

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

Voorzien van UPF 30+ en beschermt je huid tegen schadelijke zonnestraling

Ideaal bij circulatie problematiek - Stof is vocht afvoerend

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid

Herstelt, voorkomt en vermindert spierverkrampingen en spierscheuringen

Ook verkrijgbaar als pakket in combinatie met compressieshirt

EAN code maat S kleur Zwart:          8719689229726
EAN code maat M kleur Zwart:         8719689229733
EAN code maat L kleur Zwart:          8719689229740
EAN code maat XL kleur Zwart:        8719689229757
EAN code maat XXL kleur Zwart:     8719689229764

EAN code maat S kleur Wit:              8719689229832
EAN code maat M kleur Wit:              8719689229825
EAN code maat L kleur Wit:              8719689229825
EAN code maat XL kleur Wit:             8719689229795
EAN code maat XXL kleur Wit:         8719689229801
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Gladiator Compressieshirt - Heren
Compressieshirts houden het bovenlichaam in warme omstandigheden koel, en in koude  
omstandigheden warm. Compressieshirts hebben de beste pasvorm, het materiaal is zeer  
ademend en compressieshirts bieden de meest comfortabele en effectieve compressie.  
Verkrijgbaar in zwart of wit.

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

Voorzien van UPF 30+ en beschermt je huid tegen schadelijke zonnestraling

Gemaakt van ademend materiaal voor langdurig comfort

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid - Moisture transport system voert zweet af

Stretchstukken onder de oksels zorgen voor strategische ventilatie

Ook verkrijgbaar als pakket in combinatie met compressieshirt

EAN code maat S kleur Zwart:          8719689229955
EAN code maat M kleur Zwart:         8719689229818
EAN code maat L kleur Zwart:          8719689229771
EAN code maat XL kleur Zwart:        8719689229894
EAN code maat XXL kleur Zwart:     8719689229962 
EAN code maat XXXL Kleur Zwart:   8719689229979

EAN code maat S kleur Wit:              8719689229986
EAN code maat M kleur Wit:              8719689229993
EAN code maat L kleur Wit:              8719325203004
EAN code maat XL kleur Wit:             8719325203011
EAN code maat XXL kleur Wit:         8719325203028  
EAN code maat XXXL Kleur Zwart:   8719325203035

Gladiator Compressieshirt - Dames
Compressieshirts houden het bovenlichaam in warme omstandigheden koel, en in koude  
omstandigheden warm. Compressieshirts hebben de beste pasvorm, het materiaal is zeer  
ademend en compressieshirts bieden de meest comfortabele en effectieve compressie.  
Verkrijgbaar in zwart of wit.

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

Voorzien van UPF 30+ en beschermt je huid tegen schadelijke zonnestraling

Gemaakt van ademend materiaal voor langdurig comfort

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid - Moisture transport system voert zweet af

Stretchstukken onder de oksels zorgen voor strategische ventilatie

Ook verkrijgbaar als pakket in combinatie met compressieshirt

EAN code maat S kleur Zwart:          8719689229900
EAN code maat M kleur Zwart:         8719689229917
EAN code maat L kleur Zwart:          8719689229924
EAN code maat XL kleur Zwart:        8719689229931
EAN code maat XXL kleur Zwart:     8719689229948

EAN code maat S kleur Wit:              8719689229849
EAN code maat M kleur Wit:              8719689229849
EAN code maat L kleur Wit:              8719689229863
EAN code maat XL kleur Wit:             8719689229870
EAN code maat XXL kleur Wit:         8719689229887

compression
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Gladiator Skisokken
Skisokken bieden de meest comfortabele en effectieve compressie,  
hebben de beste pasvorm en het materiaal is ook nog eens zeer ademend. 
Sportcompressiekousen zijn voorzien van speciale ventilatienaden bij de 
voet zodat deze nooit warm worden bij het lopen.  
Verkrijgbaar in zwart of wit (per paar).

Het materiaal is zeer zacht en ademend

De graduele compressie stimuleert de bloedsomloop in je benen

De kousen geven meer energie en minder afvalstoffen

Versterkt hiel- en teen stuk

Voorzien van platte teennaad

Voorkomt het zware en vermoeide gevoel in de benen

EAN code maat S kleur Zwart:  8719689229245
EAN code maat M kleur Zwart: 8719689229252
EAN code maat L kleur Zwart:  8719689229269

EAN code maat S kleur Wit:  8719689229276
EAN code maat M kleur Wit:  8719689229283
EAN code maat L kleur Wit:  8719689229290

Gladiator Thermoshirt - Heren
Het materiaal van thermoshirts is zeer ademend en hebben de beste pasvorm. De thermoshirts 
houden het bovenlichaam in koele omstandigheden warm, en in warme omstandigheden koel.  
De stof is vocht-afvoerend en afbrekend voor een snelle verdamping. Daarnaast bieden de  
thermoshirts de meest comfortabele en effectieve compressie en zijn daardoor niet alleen als  
thermoshirt maar ook als compressieshirt te gebruiken. Verkrijgbaar in zwart of wit.

Stretchstukken onder de oksels zorgen voor strategische ventilatie

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

Moisture transport system voert zweet af

UPF 30+ beschermt de huid tegen schadelijke zonnestraling

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid

Shirt is gemaakt van ademend materiaal voor langdurig comfort 

EAN code maat S kleur Zwart:          8719689229955
EAN code maat M kleur Zwart:         8719689229818
EAN code maat L kleur Zwart:          8719689229771
EAN code maat XL kleur Zwart:        8719689229894
EAN code maat XXL kleur Zwart:     8719689229962 
EAN code maat XXXL Kleur Zwart:   8719689229979

EAN code maat S kleur Wit:              8719689229986
EAN code maat M kleur Wit:              8719689229993
EAN code maat L kleur Wit:              8719325203004
EAN code maat XL kleur Wit:             8719325203011
EAN code maat XXL kleur Wit:         8719325203028  
EAN code maat XXXL Kleur Zwart:   8719325203035

wintersport
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Gladiator Thermoshirt - Dames
Het materiaal van thermoshirts is zeer ademend en hebben de beste pasvorm. De thermoshirts 
houden het bovenlichaam in koele omstandigheden warm, en in warme omstandigheden koel. 
De stof is vocht-afvoerend en afbrekend voor een snelle verdamping. Daarnaast bieden de ther-
moshirts de meest comfortabele en effectieve compressie en zijn daardoor niet alleen als ther-
moshirt maar ook als compressieshirt te gebruiken. Verkrijgbaar in zwart of wit.

Stretchstukken onder de oksels zorgen voor strategische ventilatie

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

Moisture transport system voert zweet af

UPF 30+ beschermt de huid tegen schadelijke zonnestraling

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid

Shirt is gemaakt van ademend materiaal voor langdurig comfort

EAN code maat S kleur Zwart:          8719689229900
EAN code maat M kleur Zwart:         8719689229917
EAN code maat L kleur Zwart:          8719689229924
EAN code maat XL kleur Zwart:        8719689229931
EAN code maat XXL kleur Zwart:     8719689229948

EAN code maat S kleur Wit:              8719689229849
EAN code maat M kleur Wit:              8719689229849
EAN code maat L kleur Wit:              8719689229863
EAN code maat XL kleur Wit:             8719689229870
EAN code maat XXL kleur Wit:         8719689229887

wintersport

Gladiator Thermoshirt - Lange Mouw Dames & Heren
De thermoshirts met lange mouw zijn het verlengde model van de shirts. Deze thermoshirts met 
lange mouw hebben een perfecte pasvorm, zijn zeer ademend en bieden de meest comfortabele 
en effectieve compressie. De thermoshirts met lange mouw zijn niet alleen als thermoshirt maar 
ook als compressieshirt te gebruiken, de shirts houden het bovenlichaam namelijk in koele om-
standigheden warm, en in warme omstandigheden koel. 

Moisture transport system voert zweet af

UPF 30+ beschermt de huid tegen schadelijke zonnestraling

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid

Stretchstukken onder de oksels zorgen voor strategische ventilatie

Shirt is gemaakt van ademend materiaal voor langdurig comfort

Anti Odor-technologie voorkomt de groei van bacteriën die zweetlucht produceren

EAN code maat XS kleur Zwart Heren:       8719325203523 
EAN code maat S kleur Zwart Heren:          8719325203530
EAN code maat M kleur Zwart Heren:         8719325203547
EAN code maat L kleur Zwart Heren:          8719325203554
EAN code maat XL kleur Zwart Heren:        8719325203561
EAN code maat XXL kleur Zwart Heren:     8719325203578 
EAN code maat XXXL kleur Zwart Heren:   8719325203646

EAN code maat XS kleur Zwart Dames:   8719325203585 
EAN code maat S kleur Zwart Dames:      8719325203592
EAN code maat M kleur Zwart Dames:      8719325203608
EAN code maat L kleur Zwart Dames:      8719325203615
EAN code maat XL kleur Zwart Dames:     8719325203622
EAN code maat XXL kleur Zwart Dames:  8719325203639
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“ ANYONE CAN TRAIN TO BE GLADIATOR.

   WHAT MARKS YOU OUT IS HAVING THE

   MINDSET OF A CHAMPION.”

- Manu Bennet -

Gladiator Thermobroek Lang - Dames & Heren
De lange thermobroek is het verlengde model van de shorts. Deze lange thermobroek houd de  
benen in warme omstandigheden koel, en in koude omstandigheden warm. De thermobroek 
heeft een perfecte pasvorm, biedt de meest comfortabele en effectieve compressie en de  
comfortabele pasvorm voorkomt irritatie aan de huid. En de thermobroek is ook te gebruiken  
als compressiebroek.

Spieren worden verwarmt en gestabiliseerd in temperaturen onder de 7°C

Lichaamswarmte wordt vastgehouden en de bloedcirculatie wordt verbetert

Broek is voor zowel zomer als winter geschikt - Ideaal bij circulatie problematiek (ook spataderen)

4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid

UPF 30+ beschermt de huid tegen schadelijke zonnestraling

EAN code maat S kleur Zwart Heren:          8719325203707
EAN code maat M kleur Zwart Heren:         8719325203714
EAN code maat L kleur Zwart Heren:          8719325203721
EAN code maat XL kleur Zwart Heren:        8719325203738
EAN code maat XXL kleur Zwart Heren:     8719325203745 
EAN code maat XXXL kleur Zwart Heren:   8719325203752

EAN code maat S kleur Zwart Dames:      8719325203653
EAN code maat M kleur Zwart Dames:      8719325203660
EAN code maat L kleur Zwart Dames:      8719325203677
EAN code maat XL kleur Zwart Dames:     8719325203684
EAN code maat XXL kleur Zwart Dames:  8719325203691

wintersport
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“ A GLADIATOR’S FIRST 

  DISTRACTION IS HIS LAST.”

- Oenomaus -

Gladiator Sportschoenen
De Gladiator Sportschoenen bieden door de duurzame, stabiele en flexi-
bele vorm de juiste veelzijdigheid om te gebruiken in verschillende takken 
van sport en voor dagelijkse inspanningen. En door een hele goede prijs / 
kwaliteitsverhouding zijn de Gladiator Sportschoenen zeer populair.

Ventilerend voetstuk zorgt ervoor dat de voeten niet gaan zweten

Verstevigd contrefort zorgt voor optimale steun aan het hielbeen

Hoge teensprong zorgt voor een goede afwikkeling tijdens  
bijvoorbeeld hardlopen

Bodemprofiel zorgt voor optimale grip en stabiliteit 

Lipje bij het hielstuk zorgt voor extra houvast tijdens het 
aantrekken van de schoen

EAN code: 8719925601385

casual sports
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