
pedalo®-voetschommel
Maakt tweebenige, beenonafhankelijke beenastraining 
mogelijk voor voet- en beenasstabiliteit. De training vindt 
plaats in meerdere bewegingsassen. De voetschommels 
worden in de sport voor versterking en controle van 
het evenwichtsorgaan op wedstrijdniveau ingezet. In 
de therapie wordt worden ze ter rehabilitatie van de 
voet- en beenasstabiliteit ingezet. Het combineren met 
andere Pedalo artikelen zorgt voor aan elkaar ondersteu-
nende bewegingsvormen met verhoogde eisen voor de 
coördinatieve vaardigheden. Van berken-multiplex met 
gelakt oppervlak. Met anti-slipbekleving. Afm. (LxBxH): 
35 x 12 x 6 cm. 
K8817 p Paar 64,95

64,95

Balance Board RollerBone 1.0
Dit Trend & Fun sportartikel is een must voor elke ent-
housiaste skater, vrije tijd en hobby sporter - binnen 
en buiten. De Balance Board geeft, dankzij de smalle 
richel in het centrale deel, extra Flex - gelijktijdig geven 
de brede uiteinden van het board meer ruimte om een 
veilige basis te creëren. Een perfecte uitgebreide training 
om uw balans te verbeteren, tevens een versterking van 
de spieren. Board uit den ca. 74 x 41,5 x 3 cm, Roller PVC 
ong. 46 x Ø 15,4 cm.
K8835 p Stuk 119,95

119,95 Balance Board RollerBone SoftBone
Terwijl de kinderen spelen, verbeteren ze hun balans en 
evenwicht. Ouderen versterken hun beweeglijkheid van 
gewrichten en hun behendigheid. De moeilijkheidsgraad 
kan worden geregeld door de luchtdruk te regelen in 
de Soft-pad. Bijzonder geschikt in het kader van pre-
ventie en behandeling, omdat bijna alle spiergroepen 
voorzichtig worden aangesproken en zodoende wor-
den getraind. Board van grenen hout 74 x 41,5 x 3 cm. 
Opblaasbaar soft-pad Ø ca. 35,5 cm; kan ook worden 
gebruikt als een kussen of om rechtop te plaatsen. 
K8836 p 
K8836 p Stuk 99,95

99,95

Schommelplank
De schommelplank is optimaal geschikt om verschillende 
evenwichts-, stabilisatie- en houdingsoefeningen uit te 
voeren. De stabiele constructie zorgt ervoor dat de ver-
schillende oefeningen zowel zittend als staand uitgevoerd 
kunnen worden. Belastbaar tot 135 kg.
P2739 p 50 x 50 cm Stuk 99,95
P2740 l 170 x 70 cm Stuk 199,95
W 19 kg

vanaf 99,95

Pedalo® Step-Wipplank
De nieuwe schommel van Pedalo bezit twee verschil-
lende wilen voor twee moeilijkheidsgraden! De beide 
standborden zijn beweegelijk en draaien zich horizontaal, 
onafhankelijk van elkaar. Deze bewegingscombinatie zorgt 
voor nieuwe trainingservaringen. Afmetingen (LxBxH) 
52 x 22 x 40 cm. Gewicht 6,3 kg. Dit multifunctionele 
trainingsartikel is geschikt voor gebruik in recreatie- en 
topsport, preventie, therapie, en rehabilitatie.
K8868 p Stuk 149,95

149,95

pedalo®-Trimm-Top 50 Vario
De nieuwe balanceerschijf voor oefeningen, zittend, 
staand en in armsteun. Door het gebruik van 2 houten 
halve bollen met professionele magneetbevestiging 
kan de Trimm-top 50 Vario Pedalo als schommel- en 
balanceerplank gebruikt worden. Uitermate geschikt 
voor fitness, therapie en de functionele krachttraining. 
Zeer goede controle van de krachtverdeling bij de voeten. 
Gelijkmatige afroleigenschappen tijdens de belasting. 
Natuurhouten plank Ø 50 cm met 2 massieve houten halve 
ballen en magneetverbinding, voor snelle aanpassing voor 
veelzijdige oefeningen, H: 8 cm, belastbaar tot 120 kg. 
K8824 p Stuk 84,95

84,95

PEDALO® STEP-WIPPLANK

- 2 moeilijkheidsgraden 
- 2 onafhankelijke beweegbare planken 
- Antislip treden

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

- Wip en balanceerschijf in één 
- Houten hemisfeer met magnetische aansluiting 
van hoge kwaliteit
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Pedalo® schommelschaal & balanceerwip




