
Spiegels

129,-

Therapiespiegel-systeem Move Control
Met het spiegelsysteem Move Control wordt de patiënt 
voor de spiegel geplaatst en verbergt hij de zieke of 
geamputeerde hand of de zieke voet voor zich. Het 
spiegelbeeld toont nu de gezonde hand of de gezonde 
voet. Dan stel je voor het gezonde lichaamsdeel bepaalde 
aanraakstimulansen in. Na verloop van tijd interpreteert 
het brein deze stimulansen alsof ze van het zieke of 
geamputeerde lichaamsdeel komen. Gewicht: 4 kg, 
afmetingen (LxB): 50 x 70 cm.
T3328 p Stuk 129,-

vanaf 669,-

Gymnastiek- & correctiespiegel 
Verplaatsbare en kantelbare spiegel dienend als controle-
instrument voor training en therapie. Met of zonder rooster 
(5 x 5 cm). Met beweegbare stalen frame en draaibare 
wielen. Afmetingen: (B x H) 100 x 170 cm.
G1301 l Zonder rooster Stuk 579,-
G1302 l Met rooster Stuk 599,-
W 45 kg

vanaf 579,-

Therapiespiegel incl. frame
Met de therapiespiegel kunt u ideaal de bewegingen - sta-
and of op een bank  -controleren. Spiegelafmetingen (LxB): 
143 x 50 cm, afmetingen (LxBxH): 180 x 52 x 67,5 cm.
T3347 l Stuk 349,-
W 45 kg

349,-

Mobiel 
Ideaal controle hulpmiddel 
Kantelbaar

Foliespiegel met rollerstatief
De speciale folie is zeer slijtvast, thermostabiel, breukvast 
en vervormingsvrij. Ze is gemakkelijk op te hangen door 
middel van de oogjes, die stevig aan de achterkant van 
het aluminium frame zijn vastgeklonken. De spiegel is 
verkrijgbaar in de uitvoeringen met vast spiegeloppervlak 
of draaibaar spiegeloppervlak.
G1317 l Zwenkbaar 175 x 100 cm Stuk 699,-
W 14 kg
G1318 l Zwenkbaar 175 x 150 cm Stuk 789,-
W 15 kg
G1319 l Zwenkbaar 200 x 100 cm Stuk 709,-
W 15 kg
G1321 l Zwenkbaar 200 x 150 cm Stuk 799,-
W 16 kg
G1311 l Vast 175 x 100 cm Stuk 669,-
W 14 kg
G1313 l Vast 175 x 150 cm Stuk 749,-
W 15 kg
G1315 l Vast 200 x 100 cm Stuk 679,-
W 15 kg
G1316 l Vast 200 x 150 cm Stuk 759,-
W 16 kg

NIEUW

Verrijdbare spiegel
De kristallen spiegel van 6 mm is vastgelijmd op de 
achterplaat en heeft een stalen frame met poedercoating 
en zwenkwielen. Versie 4 x 1,98 m: 3-delig en inklapbaar.
G1735 l 200 x 194 cm Stuk 1.399,-
W 122 kg
G1737 l 400 x 198 cm Stuk 2.899,-
W 237 kg

vanaf 1.399,-
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