
- Aanpasbaar in 6 verschillende niveau‘s 
- Diameter: 39 cm 
- Hoogteniveau‘s van 65 mm - 80 mm 
- Materiaal: Houten oppervlak en plastic onderzijde 
- Maximum belasting tot 200 kg

Thera-Band® Therapieschijf
De Thera-Band ® Therapieschijf biedt een 
anti-slip design met een sensomotorisch 
oppervlak voor nieuwe mogelijkheden in 
evenwichtsoefeningen. Materiaal: kunst-
stof. Gewichtsbelasting: 150 kg. Ø: 41 cm.
G4444 p Stuk 79,95

79,95

Thera-Band® Hellingsbord
Het Thera-Band ® Hellingsbord heeft een 
anti-slip design met een sensomotorisch 
oppervlak voor nieuwe oefeningen voor 
evenwichtstraining. Het hellingsbord kan 
worden bewogen van voor naar achteren 
en is gemaakt van een licht kunststofma-
teriaal.
G4443 p Stuk 79,95

79,95

Anti-sliponderlaag
ca. Ø 25 cm, kleeft aan elke gladde vloer.
P2761 p Stuk 4,95

4,95

Fitness- en therapieschijf
Ideaal voor fitnesstraining als plaatsbe-
sparend trainingsartikel, thuis, buiten, of in 
de sporthal. Voor ontspanningsoefeningen 
bij zittende beroepen, ter preventie van 
tussenwervelschijvenklachten, alsook voor 
de voorbereiding op wintersport. Uit ro-
buuste kunststof, ca. 40 cm Ø, 9 cm hoog. 
P2760 p Stuk 20,95

vanaf 5 Stuk 18,95

vanaf 18,95

Balanceerschijf Sport
Dankzij de halve bolvormige onderzijde uit aluminium 
worden evenwichtsoefeningen een echte uitdaging. 
Een staalkern binnenin de halve aluminiumbol zorgt 
ervoor dat de schijf bij het oefenbegin recht staat en 
pas bij belasting naar opzij valt. Multiplexschijf met 
anti-slipbekleding, hoogte 12 cm, Ø 37 cm. Belastbaar 
tot 180 kg. Incl. oefeninstructies. 
P2750 p Stuk 75,95

75,95

tanga sports® Evenwichtsschijf
Ideaal voor de verbetering van de lichaamscoördinatie en 
preventie en herstel van voet-, knie- en heupblessures. 
Met een anti-slip oppervlak voor een betere standvastheid. 
Treedvlak uit multiplex met anti-slipbekleding. Ø ca. 34 
cm, 5,5 cm hoog.
G4559 p Stuk 33,95

33,95

Artzt Vitality® Wobblesmart®

P2767 p Stuk 64,95

64,95

Sport- en Therapieschijf
Voor fitness, therapie, scholen en clubs. Verschillende 
halfronden voor verschillende moeilijkheidsgraden. 
Treedvlak Ø 37 cm, hoogte 9 cm (licht, gemiddeld) of 
11 cm (zwaar). Beukenhout. Max. gebruikersgewicht 
200 kg. Inclusief oefeningshandleiding.
P2746 p medium Stuk 71,95
P2747 p moeilijk Stuk 71,95
P2745 p eenvoudig Stuk 71,95

71,95
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