
vanaf 169,95

BOSU® Balance Trainer NexGen
Het speciale gestructureerde oppervlak biedt be-
tere ondersteuning van voeten en handen en 
een aangenaam gevoel t i jdens balanstraining. 
De markeringen maken het symmetrisch positioneren van 
handen en voeten eenvoudiger en preciezer.
K3878 p Stuk 219,95

vanaf 3 Stuk 209,95

vanaf 209,95BOSU® Balance Trainer Sport
Onderscheid tussen de Sport en PRO uitvoering: de 
PRO-versie is groter. Die heeft een diameter van 65 cm 
terwijl de Sport-versie een diameter van 50 cm heeft. 
Daarnaast beschikt de PRO-versie over handgrepen aan 
de onderzijde. Die vergemakkelijken de handeling van 
de evenwichtstrainers. Beide versies worden inclusief 
handleiding en pomp geleverd.
K3869 p Stuk 134,95

vanaf 3 Stuk 126,95

vanaf 126,95

BOSU® Balanstrainer PRO
Ideaal trainingsartikel voor fitnesscentra, persoonlijke 
trainers, sportclubs en fysiotherapeuten. De eenvoud 
en de variatiemogelijkheden van dit artikel maken het 
voor de gebruiker mogelijk om de moeilijkheidsgraad 
zelf in te stellen. Dit maakt de BOSU geliefd bij jong en 
oud, bij recreatieve en topsporters. De balanstrainer 
kan zowel op de vlakke zijden als op de gewelfde zijde 
gebruikt worden en biedt zo verschillende mogelijkheiden 
voor evenwichtstraining. Twee versterkte handgrepen 
aan de onderzijde vergemakkelijken de handhaving. 
Afmeting: Ø ca. 65 cm, hoogte 22 cm. Inclusief pomp 
en instructieboek.
K3860 p Stuk 184,95

vanaf 3 Stuk 174,95

vanaf 174,95

tanga sports® Balance Step
De professionele Balance Step verenigt Step-Aerobicstrai-
ning met coördinatie en is aldus een ideaal trainingsartikel 
voor cursussen of voor thuisgebruik. De Balance Step 
wordt geleverd met tubes, die aan de zijkanten bevestigd 
kunnen worden om zo de training nog meer te uit te 
breiden. Aan beide zijden te gebruiken! Levering incl. 
pomp. BxH: 59 x 22 cm. Belastbaar tot 90 kg.
K3861 p Stuk 109,95

vanaf 5 Stuk 100,95

vanaf 100,95

Togu® Jumper Mini
K3721 p Stuk 92,95

vanaf 3 Stuk 87,95

vanaf 87,95

Togu® Jumper Pro
De TOGU Jumper Pro is uitgerust met de nieuwe Pro Plate 
voor veel verschillende oefeningen. De Pro Plate vormt 
een plat oppervlak op de bodem van de TOGU Jumper. 
De vlakke ondergrond is beter voor de evenwichts- en 
coördinatietraining. De TOGU Jumper is tot 200 kg be-
lastbaar. 52 x 24 cm.
K3722 p Stuk 179,95

vanaf 3 Stuk 169,95

Togu® Jumper
Het multifunctionele trainingshulpmiddel! De TOGU 
Jumper is een multifunctionele bal, gevuld met lucht 
en bruikbaar voor veel verschillende oefeningen. U kunt 
ook balans, stabiliteit en coördinatie trainen. De Jumper 
kan gebruikt worden bij volwassenen en kinderen (TOGU 
Jumper Mini). De TOGU Jumper heeft een maximale bela-
sting van 200 kg en de Jumper Mini heeft een maximale 
belasting van 100 kg. Resp. 52 x 24 cm en 36 x 18 cm.
K3720 p Stuk 151,95

vanaf 3 Stuk 144,95

vanaf 144,95
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