
Wenea® FlexiSack
De FlexiSack kan worden gevuld met 
verschillende therapiematerialen. Grijp, 
raak en voel verschillende objecten. De 
zak blijft stevig op de ondergrond staan   
dankzij de ingenaaide touwen. Afmetingen: 
(BxH) 28x34 cm.
T5323 p Stuk 41,95

Wenea kersenpitten
Als grof graanmateriaal ondersteunen 
zij krachtbouw en mobiliteitsopleiding. 
Kersenpitten voelen aangenaam houtach-
tig en warm aan bij kamertemperatuur. 
Wenea kersenpitten zijn afwasbaar en 
desinfecteerbaar.
T5327 p 3,5 kg Stuk 19,95
Basisprijs/kg 5,70
T5328 p 5 kg Stuk 25,95
Basisprijs/kg 5,19

vanaf 19,95

Wenea Sensi parels
Kleine, soepele kralen gemaakt van zuivere 
korrels van polypropyleenkorrels. Ze zijn 
ideaal voor sensomotorische oefeningen 
van de handen en onderarmen, evenals 
voor versterking en mobilisatie. De Sensi-
Perls zijn zowel wasbaar als desinfecteer-
baar. 4,5 kg.
T5329 p Stuk 37,95
Basisprijs/kg 8,43

37,95

Sensorische Siliconen Matten
Voel de verschillende structuren met je handen en voeten! 
De zachte siliconen matten zijn antislip en gemakkelijk 
te reinigen. De set bestaat uit: 5 grote (Ø 25 cm) en 5 
kleine (Ø 8 cm) siliconen matten en 1 zakje. Vanaf 3 jaar.
G4980 p Set 48,95

48,95
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TheraBeans®

De hygiënische plastic bonen bieden een uniforme weer-
standspotentieel. TheraBeans worden gebruikt in therapie 
en revalidatie voor de behandeling van spierzwakte, voor 
ontspanning, stimulatie van de bloedsomloop, massage, 
metabolisme en sensomotorische oefeningen. Voor de 
training heb je minstens 15 kg nodig (= 3 pak = 25 liter). 
Machine wasbaar bij 30 ° C. Gedesinfecteerd. Zonder 
acryl doos, bestel apart G2421.
G2420 p Doos 97,95
Basisprijs/kg 19,59

vanaf 3 Doos 89,95
Basisprijs/kg 17,99

vanaf 89,95

Acrylbox
Transparante acrylbox 50x40x40 cm. Ideaal voor The-
raBeans® of andere artikelen.
G2421 p Stuk 189,-

189,-

TheraBeans®-Set
De decoratieve acrylbox 50x40x40 cm, is gevuld met 30 
kg TheraBeans®. Dit is de optimale hoeveelheid voor alle 
oefeningen van de armen en onderbenen.
G2422 p Set 649,-

Wenea Therapieraps
Therapieraps worden gekoeld of op kamer-
temperatuur gebracht voor de behandeling 
van chronische ontstekingen, zintuiglijke 
stoornissen en mobilisatie van de hand- en 
vingergewrichten. Het werd herhaaldelijk 
gereinigd en getest op schimmels en be-
strijdingsmiddelenresiduen.
T5321 p 4 kg Stuk 22,95
Basisprijs/kg 5,74
T5322 p 6 kg Stuk 27,95
Basisprijs/kg 4,66

vanaf 22,95

Wenea Druivenpitten
De druppelvormige kernen zijn bijzonder 
nuttig voor stimulatie en verbetering van 
de bloedsomloop. De puntige uiteinden 
van een druivenpit maken een licht ruw, 
stimulerend gevoel op de huid.
T5330 p 3,5 kg Stuk 21,95
Basisprijs/kg 6,27
T5331 p 5 kg Stuk 29,95
Basisprijs/kg 5,99

vanaf 21,95

649,-

Wenea Ergonomische kuip,  complete Set
De set bestaat uit: ergonomische kuip, 
kuiplinleg, blauw of beige en 6 kg the-
rapieraps.
T5326-01 p Blauw Set 139,95
T5326-09 p Beige Set 139,95

Wenea ergonomie kuip
Gemaakt van stevig ABS kunststof met 
armleuning en buikuitsnijding. Maten: 
(HxBxD) 13x64x48 cm.
T5320 p Stuk 99,95

99,95

Wenea® FlexiSack Set
- incl. 4 kg therapie raps  
- Ondersteunende functie door 
ingenaaide touwen 
- Afsluitbaar 
- Afmetingen: (BxH) 28x34 cm

T5324 p Set 59,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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