
Transparante gymnastiekbal OPTI-BAL
Transparante variant van de gymnastiekbal. Vergem-
akkelijking van motion tracking en interactie tussen de 
gebruikers.  Aanbevolen gewicht: max. 120 kg, getest 
draagvermogen: max. 300 kg. Zonder barstwerend 
systeem. Latex- en ftalaatvrij.
G4566 p 55 cm Stuk 17,95

vanaf 10 Stuk 15,95
G4567 p 65 cm Stuk 20,95

vanaf 10 Stuk 18,95
G4568 p 75 cm Stuk 22,95

vanaf 10 Stuk 20,95

Gymnastiek-zitbal BASIC
De gymnastiek-zitbal voldoet aan extreem hoge eisen 
op het gebied van veiligheid en kan niet barsten, zelfs 
bij beschadiging door voorwerpen met scherpe randen. 
De gymnastiek-zitbal is zelfs bij beschadiging tot 150 
kg barstvast.
G4066 p 55 cm Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 15,95
G4067 p 65 cm Stuk 19,95

vanaf 10 Stuk 17,95
G4068 p 75 cm Stuk 21,95

vanaf 10 Stuk 20,95

Togu® Redondo®-bal Plus
De Redondo-bal Plus is uitstekend geschikt voor elke 
soort van versterkings- en schommelbewegingen van-
wege zijn diameter en gewicht. De bal biedt nieuwe 
workoutmogelijkheid en nieuwe trainingsposities (zoals 
een face-down positie, knielen, lunge, squat). Afmeting: 
Ø 38 cm. Gewicht: 500 g. Max. belasting tot 120 kg. 
Materiaal: geschuimd Ruton.
G2458 p Stuk 19,95

vanaf 10 Stuk 18,95

Trial® Zitbal BOA
De zit- en oefenbal is dankzij de materiaalmix zelfba-
lancerend. Het laagliggende zwaartepunt zorgt ervoor 
dat de zitbal bij het rechtstaan niet wegrolt. In de bal 
bevinden zich geen harde materialen of vaste elementen. 
De gymnastiek- & oefenbal wordt bovendien bij vele 
fitnessoefeningen en in de therapie ingezet.
G4053-01 p 45 cm Blauw Stuk 59,95

vanaf 5 Stuk 55,95
G4053-02 p 45 cm Rood Stuk 59,95

vanaf 5 Stuk 55,95
G4054-05 p 65 cm Wit Stuk 62,95

vanaf 5 Stuk 57,95
G4054-18 p 65 cm Zilver Stuk 62,95

vanaf 5 Stuk 57,95

Rolt niet weg, zelfbalan-
cerend zonder interne 
materialen.

Ballenhouder voor 10 gymnastiekballen
De optimale opberghulp voor gymnastiekballen met een 
diameter tot 95 cm. De 10 balringen zijn verstelbaar en 
onderverdeeld in 5 ringen met een diameter van 30 cm 
en 5 ringen met een diameter van 40 cm. Stabiele en 
robuuste uitvoering. Afmetingen (HxB): 190 x 120 cm.
K3279 p Stuk 149,95

149,95

Stapelhulp set
Voor grote gymnastiekballen, zoals de ABS-bal, Pezzi 
of Gymnic, tot een diameter van 75 cm. Hoogwaardige, 
doorzichtige kunststof, koude- en warmtebestendig, 
d.w.z. dat de kunststof niet breekt, zelfs bij lage tem-
peraturen. Een stapelhulp bevat 3 ringen. Levering 
zonder ballen.
D1290 p Set 33,95

33,95

Balhouder
De balhouder biedt plaats aan 1 gymnastiekbal met 
een maximale doorsnede van 85 cm. Levering incl. 
bevestigingsmateriaal voor de montage aan een wand.
T3504 p 1-voudig Stuk 25,95
T3505 p 3-voudig Stuk 99,95

Wandrek
Wandrek voor 15-20 sport- en wedstrijdballen (af-
hankelijk van de grootte van de ballen). Consolesysteem 
in uiterst stabiele staalconstructie, witte poedercoating. 
Met 4 steunelementen. Max belastbaarheid ca. 50 kg, 
ca 175 x 50 cm, incl. bevestigingsmateriaal.
D1297 l Set 119,95
W 11 kg

119,95

Gymnastiekbal Wandrek
Voor grote gymnastiekballen; gebogen stalen constructie 
met sterke coating. Geschikt voor drie ballen met Ø van 
53 cm of 65 cm of vier ballen met een Ø van 42 cm. 
Laadvermogen: tot 40 kg.
D1270 y Stuk 79,95

79,95

Ballenrek
De 3 niveaus zijn geschikt voor verschillende balmaten: 
Ø 42 cm tot max. Ø van 75 cm. Afmetingen 276 x 64 x 
180 cm. Ca. 39 kg. Zonder ballen.
D1298 l Stuk 227,95
W 59 kg

227,95

vanaf 25,95

vanaf 15,95

vanaf 18,95

vanaf 55,95

vanaf 15,95

48

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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