
Sensomotorisch materiaal

Wenea ergonomie kuip
Gemaakt van stevig ABS kunststof met 
armleuning en buikuitsnijding. Maten: 
(HxBxD) 13x64x48 cm
T5320 p Stuk 99,95

99,95

Inleg voor Wenea ergonomische kuip
Stofzak in blauw of beige met trekkoord.
T5325-01 p Blauw Stuk 41,95
T5325-09 p Beige Stuk 41,95

Wenea Ergonomische kuip,  complete Set
De set bestaat uit: ergonomische kuip, 
kuiplinleg, blauw of beige en 6 kg the-
rapieraps.
T5326-01 p Blauw Set 139,95
T5326-09 p Beige Set 139,95

Wenea Druivenpitten
Wenea druivenpitten zijn grotendeels on-
bekend op het gebied van therapeutische 
materialen. De druppelvormige kernen 
zijn bijzonder nuttig voor stimulatie en 
verbetering van de bloedsomloop. De pun-
tige uiteinden van een druivenpit maken 
een licht ruw, stimulerend gevoel op de 
huid. Druifkernen zijn ook ideaal voor het 
verharden van littekens.
T5330 p 3,5 kg Stuk 21,95
Basisprijs/kg 6,27
T5331 p 5,0 kg Stuk 29,95
Basisprijs/kg 5,99

vanaf 21,95

Wenea Therapieraps
Therapieraps worden gekoeld of op ka-
mertemperatuur gebracht voor de be-
handeling van chronische ontstekingen, 
zintuiglijke stoornissen en mobilisatie van 
de hand- en vingergewrichten. Raapzaad 
is ook geschikt voor tactiele stimulatie bij 
perceptuele stoornissen. Het werd herhaal-
delijk gereinigd en getest op schimmels en 
bestrijdingsmiddelenresiduen.
T5321 p 4,0 kg Stuk 22,95
Basisprijs/kg 5,74
T5322 p 6,0 kg Stuk 27,95
Basisprijs/kg 4,66

vanaf 22,95

Wenea Sensi parels
Wenea SensiPerls zijn kleine, soepele 
kralen gemaakt van zuivere korrels van 
polypropyleenkorrels. Ze zijn ideaal voor 
sensomotorische oefeningen van de han-
den en onderarmen, evenals voor verster-
king en mobilisatie. Het gladde oppervlak 
van de korrels zorgt voor een gemakkelijke, 
comfortabele beweging. De SensiPerls 
zijn zowel wasbaar als desinfecteerbaar.
T5329 p 4,5 kg Stuk 37,95
Basisprijs/kg 8,43

37,95

Wenea kersenpitten
Wenea kersenpitten zijn geschikt voor 
sensomotorische oefeningen van de ar-
men en benen. Als grof graanmateriaal 
ondersteunen zij krachtbouw en mo-
biliteitsopleiding. Kersenpitten voelen 
aangenaam houtachtig en warm aan bij 
kamertemperatuur. Wenea kersenpitten 
zijn afwasbaar en desinfecteerbaar.
T5327 p 3,5 kg Stuk 19,95
Basisprijs/kg 5,70
T5328 p 5,0 kg Stuk 25,95
Basisprijs/kg 5,19

vanaf 19,95

TheraBeans®

Zeer effectieve spieroefening 
voor handen, onderarmen, 
voeten, onderbeen. De hygië-
nische plastic bonen bieden een 
uniforme weerstandspotentieel. 
TheraBeans worden gebruikt in 
therapie en revalidatie voor de 
behandeling van spierzwakte, 
voor ontspanning, stimulatie van 
de bloedsomloop, massage, metabo-
lisme en sensomotorische oefeningen. 
Voor de training heb je minstens 15 kg nodig (= 3 pak = 
25 liter). Machine wasbaar bij 30 ° C. Gedesinfecteerd. 
Zonder acryl doos, bestel apart G2421.
G2420 p Doos 89,95
Basisprijs/kg 17,99

vanaf 3 Doos 82,95
Basisprijs/kg 16,59

Acrylbox
Transparante acrylbox 50x40x40 cm. Ideaal voor 

TheraBeans® of andere artikelen.
G2421 p Stuk 189,-

TheraBeans®-Set
De decoratieve acrylbox 50x40x40 cm, is gevuld met 30 
kg TheraBeans®. Dit is de optimale hoeveelheid voor alle 
oefeningen van de armen en onderbenen.
G2422 p Set 599,-

vanaf 82,95

189,-

pedalo® Grijperset
De cilinders en bollen uit massief hout in verschillende 
maten en gewichten zijn zuiver en bieden een zeer goede 
tastzin. Ze maken veelzijdige grijpoefeningen voor het 
openen en sluiten van de hand mogelijk. Een set bestaat 
uit: insteekplank, 5 cilinders (Ø 3, 4, 6, 8, 10 cm) en 5 
bollen (Ø 4, 6, 8, 10, 12 cm).
K8876 p Stuk 139,95

139,95

PEDALO® GRIJPERSET

 B Verschillende moeilijkheidsgraden

 B Veelzijdige grijpoefeningen

 B Gebruik bij neurologische 

aandoeningen

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

w w w . s p o r t e n s p e l . b e
496




