
Trainingsproduct voor coördinatie-, re-
actie- en balanstraining. De Balance-Pad 
XLarrge is danzij zijn lengte van ca. 98 cm nog ruimer 
inzetbaar dan de klassieke Balance-Pad. De receptoren 
worden intensief gestimuleerd en de proprioceptieve hoedanigheid 
verbeterd. De gesloten cellige, superlichte, speciale schuimstof is slijtvast 
en laat zich makkelijk reinigen. Ideaal voor partneroefeningen en physiotherapie. Incl. 
oefeningenhandleiding. Afmetingen 98 x 41 x 6 cm.

softX® Coördinatieschommel PRO
Schommel gemaakt van speciaal PE-schuimstofmateriaal 
met vlakke zijde en normale moeilijkheidsgraad. In com-
binatie met de Balance-Pad bijzonder effectief voor 
evenwichtsoefeningen, lichaamshouding en stabilisa-
tieoefeningen. Belastbaar tot 150 kg.
G3909 p Stuk 43,95

43,95Airex® Multishape-bord 
De doorontwikkeling van de softX coördinatieschommels, 
van hoogwaardig ABS-kunststof. Het bord kan los of in 
combinatie met de Airex Balance-Pad (G3808) in de 
gezondheids- en topsport gebruikt worden. Ook zeer 
goed te gebruiken als destabiliserend trainingsartikel 
voor sensomotorische training. Afmetingen ca. 53 x 44 
x 10 cm. Gewicht ca. 1,5 kg. 
G3838 p Stuk 159,95

159,95

SoftX® Coördinatieschommel
Schommel gemaakt van speciaal PE-schuimstofmateriaal 
met vlakke zijde en normale moeilijkheidsgraad. In com-
binatie met de Balance-Pad bijzonder effectief voor 
evenwichtsoefeningen, lichaamshouding en stabilisa-
tieoefeningen. Belastbaar tot 100 kg.
G3833 p Stuk 39,95

39,95

Evenwichtsplatform
Ideaal voor fitness, therapie en rehabilitatie, maar ook 
voor een effectieve workout thuis. De trapeziumvormige 
Balance Pad is uit 60 mm dik gesloten cellige schuimstof 
gemaakt. Excellente dempingseigenschappen, ook bij 
selectieve belasting. Anti-slip door wafelstructuur, water-
bestendig en makkelijk te reinigen. PVC- en phtalatenvrij.
G5700 p Stuk 37,95

vanaf 10 Stuk 33,95

vanaf 33,95

Airex® Balance-Pad XLarge

G3918 p Blauw Stuk 114,95
G3918-28 p Grijs Stuk 114,95

114,95

Airex® Balance-Balk
Voor proprioceptieve training van de rug- en buikspieren. Gemaakt 
van bedekte, speciale schuimstof. Kleur: blauw. Afm. (L x B x H): ca.. 
162 x 24 x 6 cm.
G3788 p 41 cm Stuk 38,95
G3834 p 160 cm Stuk 104,95

vanaf 38,95

AIREX® MULTISHAPE-BORD 

SPORT EN SPEL AANBEVOLEN

AIREX® BALANCE-PAD XLARGE

NIEUW

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Balance Pads




