
Gymnastiek- & correctiespiegel 
Verplaatsbare en kantelbare spiegel die-
nend 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,-

Spiegelfolie
Voor gebruik in de fysiotherapie, genees-
kunde, gymnastiek, sport en lichamelijke 
opvoeding. De spiegelelementen zijn licht 
en stabiel. De folie is schokbestendig, 
thermostabiel en vervormt niet. Gemak-
kelijk op te hangen met de ogen die vast 
verbonden zijn aan de achterkant van het 
aluminiumframe of tussen L-profielen. 
Opmerking: niet bal- & slagvast.

G1323 l 150 x 50 cm Stuk 239,-
W 3 kg  
G1324 l 150 x 75 cm Stuk 259,-
W 4 kg  
G1326 l 150 x 100 cm Stuk 299,-
W 5 kg  
G1327 l 175 x 100 cm Stuk 289,-
W 5.5 kg  
G1328 l 200 x 75 cm Stuk 309,-
W 5 kg  
G1329 l 200 x 100 cm Stuk 309,-
W 6 kg  
G1331 l 200 x 125 cm Stuk 369,-
W 7 kg  

vanaf 239,-

Sportspiegelsysteem KRISTALL
Deze sportspiegel biedt een briljant oppervlak en voldoet aan de hoogte veiligheid-
seisen. Speciaal voor de sport ontwikkeld en optimaal voor gym- en dansruimtes, 
fitnessstudio‘s of snoezel® ruimtes geschikt. Een eenvoudig montagesysteem (alle 
montagestrips worden meegeleverd) maken een snelle spiegelbevestiging mogelijk. 
Oneffenheden in de wand worden door de montagestrips gecompenseerd, zodat een 
vervormingsvrij spiegelbeeld wordt bereikt. De losse spiegelpanelen bestaan uit een 
lichtgewicht kunststof plaat (200x100x2,7 cm) met opgeplakte kristal 6 mm spiegelglas.
G1609 l 200 x 1000 cm Set 4.299,-
W 320 kg  
G1608 l 200 x 500 cm Set 2.299,-
W 160 kg  
G1607 l 200 x 300 cm Set 1.499,-
W 96 kg  

Verrijdbare spiegel
De kristallen spiegel van 6 mm is vastge-
lijmd op de achterplaat en heeft een stalen 
frame met poedercoating en zwenkwielen. 
Versie 4 x 1,98 m: 3-delig en inklapbaar.
G1734 l 194 x 125 cm Stuk 949,-
W 84 kg  
G1736 l 194 x 255 cm Stuk 1.799,-
W 145 kg  
G1735 l 194 x 200 cm Stuk 1.399,-
W 122 kg  

vanaf 949,-
SPIEGELFOLIE

Let op: niet bal/shockproof

SPORTSPIEGELSYSTEEM KRISTALL

Hoek met afdekstrip 
en spiegelomlijsting

Professionele 
verwerking 

in verstek gezaagd

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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