
De vrijstaande balletbarre is verkrijgbaar met of zonder wielen. Wat u ook kiest, u 
krijgt een robuuste en elegante balletbarre die flexibel in de ruimte gebruikt kan 
worden. De stang uit natuurhout biedt een hoog weerstandsvermogen en is zowel 
aangenaam als stevig. 

Ballet

Staande voet met 4 wielen voor 
meer bewegingsvrijheid
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Makkelijke grondbevestiging

Ballet wandbar ELEGANCE
Veilige en stabiele bevestiging van balletstangen. Ook vier 
(simpel: twee) balletstangen kunnen worden aangeslo-
ten voor een naadloze overgang. Behoudt druk in alle 
richtingen, dus ook geschikt voor fitnessoefeningen. Hoge 
duurzaamheid en krasvrij oppervlak. Leveringsomvang: 
1 stuk, materiaal: staal met epoxy-coating, afmetingen 
van wandhouder (HxB): 27,2 cm (G1683) of 20,2 cm 
(G1682) x 15 cm. Afstand tussen wand - buitenkant van 
de stang: 18 cm, wand - binnenkant van de stang: 13,5 
cm, de afstand tussen de balletstangen: 19 cm (G1683). 
Voor staven tot 4 cm Ø. Incl. bevestigingsmateriaal.
G1682-04 p Single Zwart Stuk 69,95
G1682 p Single Zilver Stuk 69,95
G1683-04 p Dubbel Zwart Stuk 84,95
G1683 p Dubbel Zilver Stuk 84,95

Staander voor vloermontage
Combineerbaar met wandrek G1682, voor individuele 
openingen geschikt. Leveromvang: 1 stuk, hoogte 103 
cm. Voor balletstangen tot 40 mm Ø. Incl. bevestigings-
materiaal.

Ballet barre dubbel, verrolbaar
Verplaatsbare barre voor professioneel dans en ballet. Het gewicht (70 Kg) van de 
casting basis biedt een complete stabiliteit voor de hele set, zonder dat de wielen de 
grond raken. Met 4 rubberen wielen per voet kan de barre gemakkelijk en comfortabel 
worden verplaatst van de ene kamer naar de andere. De barres zijn gemaakt van mélis 
dennenhout (Ø 40 mm), 2 hoogtes 105 cm en 82,5 cm. Afstand tussen de 2 bars: 19 cm 
Leverbaar in lengte 2 of 3 m. De pilaren en de barre-ondersteuning zijn zilver gelakt.
G1620 l 2 m Stuk 1.099,-
W 90 kg
G1621 l 3 m Stuk 1.149,-
W 92 kg

vanaf 1.099,-

Mobiele balletbarre Professional

G1744 l Zonder wielen 2 m Stuk 349,-
W 42 kg
G1746 l Zonder wielen 3 m Stuk 379,-
W 43 kg
G1745 l Met wielen 2 m Stuk 589,-
W 58 kg
G1747 l Met wielen 3 m Stuk 599,-
W 59 kg

vanaf 349,-

- Doorlopende balletstangen 
- Aanbevolen max. afstand tussen 2 beugels: 2 m 
- Individuele gaten voor wand- en grondbevestiging 
- Geen boringen in balletstangen nodig 
- Behoudt druk in alle richtingen.

BALLET WANDBAR ELEGANCE

Staander voor vloermontage, in hoogte verstelbaar
In hoogte verstelbaar van 79,5 cm tot 118 cm, waardoor 
ze zowel geschikt zijn voor volwassenen, jongeren en kin-
deren. Leveromvang: 1 stuk, 14 hoogte-instellingen. Voor 
balletstangen tot 40 mm Ø. Incl. bevestigingsmateriaal.

Staander voor vloermontage, voor dubbele ballet-
stangen
Optimale voor spiegelwanden of niet-dragende muren. 
Houdt druk in elke richting, dus ook geschikt voor fit-
nessoefeningen. Bovendien kunnen twee balletstangen 
naadloos worden aangesloten. Er is geen boring nodig in 
de staven. Leveringsomvang: 1 stuk; Hoogte: bovenste 
baletstang 101 cm; Hoogte: onderste balletstang 77,5 
cm; Afstand tussen bars: 19 cm. Voor balletstaven tot 
40 mm Ø. Incl. bevestigingsmateriaal. Ook geschikt in 
combinatie met G1683.
G1692 p Versie 1 Stuk 119,-
G1693 p Versie 2 Stuk 169,-
G1694 p Versie 3 Stuk 169,-
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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