
Blackroll® Posture
De nieuwe houdingstrainer voor alledaags gebruik, bij sport of op het werk. Het 
hulpmiddel kan onder of boven de kleding gedragen worden en zorgr voor een rechte 
en correcte houding van het bovenlichaam. Wasbaar bij 40 graden. Materiaal: 71% 
katoen, 25% nylon en 4% elasthaan.
T5404 p XS - L Stuk 33,95
T5405 p XL - XXL Stuk 33,95

33,95

Blackroll Rugset
Met de rugset heeft u alle essentiële benodigheden voor preventie, regeneratie en 
fasciatraining voor een gezonde rug. Met de Posture heeft u een alledaags hulpartikel 
voor een betere lichaamshouding. Set: Blackroll Standard, DuoBall 12 cm, Posture, 
Gymbag-draagtas en oefenings-DVD en -kaart.
T5421 p Set 75,95

75,95

Blackroll Office-set
Fascia en hun invoed op het gezonde welbevinden zijn een actueel thema, ook in 
bedrijfsgezondheidsmanagement. Met de Blackroll Office-set beschikt u over alle 
essentiële benodigheden voor elke werkdag in één set. Set: Miniroller, DuoBall 8 cm, 
Twister en een Gymbag-draagtas.
T5422 p Set 33,95

33,95

Blackroll® Booster Set
De nieuwe technologie maakt 
een unieke vibratie mogelijk, 
die veel efficiënter is dan de 
bekende vibratierollen. De 
insteekbare kern maakt de 
rol nu nóg effectiever!

T5156 p Set 184,95

184,95

Blackroll® Booster Set
De nieuwe technologie maakt een unieke 
vibratie mogelijk, die veel efficiënter is 
dan die van de bekende vibratierollen. 
De insteekbare kern maakt de rol nu nóg 
effectiever!
T5157 p Set 186,95

186,95

Blackroll® Booster Set
De nieuwe technologie maakt een unieke 
vibratie mogelijk, die veel efficiënter is 
dan die van de bekende vibratierollen. 
De insteekbare kern maakt de rol nu nóg 
effectiever!
T5158 p Set 167,95

167,95

Blackroll® Gymbag
De tas is zo gesneden dat er precies twee 
rollen in passen. Of een rol en andere 
kleinere artikelen. Verstelbare draagriemen 
voor het dragen in de hand, schouder of 
op de rug. Afmetingen: Ø 16 cm x 75 cm.
T5418 p Stuk 7,95

7,95

Blackroll® Sporttas
De sporttas is ideaal voor het transporteren 
van maximaal 10 Blackroll fasciarollen met 
een lengte van 30 cm. De lengte van de 
draagriemen is zo gekozen dat de tas com-
fortabel als rugzak of over de schouders 
kan worden gedragen. 75 x 31 x 31 cm. 
T5413 p Stuk 25,95

25,95

Blackroll® 10 Trainingsset
Bestaande uit 10 x Blackroll Standaard in 
zwart en een Blackroll sporttas. De lengte 
van de draagriemen is zo gekozen dat 
de tas comfortabel als rugzak of over de 
schouders kan worden gedragen.
T5424 p Set 217,95

217,95

BLACKROLL® 10 TRAININGSSET

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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