
Gonge® Robo-Board
Door het gewicht van de ene naar de andere kant te 
verschuiven, is het board zeer gemakkelijk te verplaatsen. 
Kinderen gebruiken hun spierkracht en draaibewegingen 
in het gebied van de wervelkolom en kunnen zo in een 
kringbeweging tot 360 graden draaien. Draagvermogen: 
75 kg. 50 x 16,5 x 8,5 cm. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
G6302 p Stuk 62,95

62,95

MOBI, lengte 58 cm
MOBI: bevordert rollen, lopen, draaien en vele andere 
spelen. Een nieuw sport en spel instrument voor iedereen! 
Draagkracht tot 90 kg. Incl. handleiding voor oefeningen.
D3111 p Stuk 75,95

75,95

Spoonerboard
Het spoonerboard kan gebruikt worden op gras, in het 
zand, op asfalt en zelfs in de sneeuw. Er zijn geen speciale 
botten of schoenen voor nodig. Het oppervlak van het 
board heeft een goede grip, waardoor je vele tricks, spins, 
twists, slides en vele andere zaken kan doen. Afmetingen 
57,5 x 28,5 x 1 cm. Voor kinderen ouder dan 3 jaar.
G2227 p Stuk 54,95

54,95

Wipp Sider
De WippSider motiveert om gecontroleerde swing be-
wegingen te maken om zich te kunnen verplaatsen mits 
eenvoudige overdracht van gewicht. De WippSider bevor-
dert balans, lichaamsbeheersing, conditie en houding. 
Hoogwaardige kunststof voor draagvermogen tot 120 
kg. Afm (LxBxH) 52 x 13 x 9 cm.
G2226 p Stuk 17,95

17,95
Wipp Walker
Geschikt voor binnen en buiten, met of zonder schoenen. 
Met de balanswip kan men schommelen naar voren of 
naar achteren. Routes met heuvels of hellingen verhogen 
de moeilijkheidsgraad. Populair spel voor loopevene-
menten. De hoogwaardige kunststof kan lasten tot 120 
kg aan. Afm (LxBxH): 52 x 13 x 9,5 cm. Niet geschikt 
voor kinderen onder de 3 jaar.
G2225 p Stuk 17,95

17,95

Balanceerwip
De balanceerwip zal uw balans vaardigheden verbeteren. 
Door het verschuiven van het gewicht van het ene been 
op het andere kunt u voortbewegen met de balanceerwip. 
PP-kunststof, afm. 58x12,5x10 cm. Bont gesorteerd. 
Max belasting 90 Kg. 
G2228 p Stuk 20,95

20,95

BALANCEERWIP

Blinddoek
Blinddoeken voor het trainen van motorische vaardigheden 
en het bewustzijn van de zintuigen te verhogen (aanraken, 
voelen, horen, oriënteren, smaken). 100% ondoorzichtig, 
comfortabele pasvorm, brede elastiekjes. One size fits all. 
65% nylon, 25% polyurethaan, 10% polyester.
M6136 p 1-delig Stuk 3,95
M6139 p 6-delig Stuk 16,95

vanaf 3,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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