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Blackroll® STANDARD
De Blackroll is het ideale regeneratiehulpmiddel voor zelf-
massage en de oplossing van myofascia (bindweefsel van 
spieren en spiergroepen). Ideaal voor thuis, in de sport-
school, voor fysiotherapie en voor onderweg. Ø 15 cm.

T5039 p 30 cm Stuk 25,95
vanaf 5 Stuk 22,95

K1647 p 45 cm Stuk 33,95
vanaf 5 Stuk 30,95

Blackroll® MED
20% zachter dan de standaard Blackroll. Ideale uitvoering 
voor pijngevoelige gebruikers en starters. Verder identiek 
qua toepassing voor het oplossen van spanningen en 
verklevingen in het bindweefsel en de spierfascia, voor 
zelfmassage en als trainingsartikel voor stabiliserende 
oefeningen van de dieper liggende rompspieren. Ø 15 cm.

T5164 p 30 cm Stuk 26,95
vanaf 5 Stuk 25,95

K1648 p 45 cm Stuk 36,95
vanaf 5 Stuk 32,95

Blackroll® GROOVE 
Het gegroefde oppervlak van de Blackroll GROOVE Stan-
dard brengt de roller aan het vibreren op een harde 
ondergrond, en bevordert zo de doorbloeding. Sterker 
massage-effect voor intensieve aanwending en ac-
tivering, geschikt voor alle aanwendingen op de grond. 
Trainingsmateriaal voor het losmaken van spanningen 
en verklevingen in het bindweefsel en de fascia, ter ont-
spanning en zelfmassage, maar ook voor het voorkomen 
en de behandeling van cellullitis. Kleur: zwart.

T5165 p Stuk 31,95
vanaf 5 Stuk 29,95

Blackroll® MINI
Aanvullend op de Blackroll laten verklevingen en span-
ningen in het bindweefsel en de fascia met behulp van 
de ballen en de Miniroller doelgericht en punctueel, 
eenvoudig en op elk moment zelf masseren. Ook geschikt 
voor de massage van de armen, de nek of de voeten. 
Kleur: zwart. Ø 5,5 cm x 15 cm.

T5145 p Stuk 8,95
vanaf 10 Stuk 7,95

Blackroll® Ball
Aanvullend op de Blackroll laten verklevingen en span-
ningen in het bindweefsel en de fascia met behulp van 
de ballen en de Miniroller doelgericht en punctueel, 
eenvoudig en op elk moment zelf masseren. Ook geschikt 
voor de massage van de armen, de nek of de voeten. 

T5143 p 8 cm Stuk 7,95
vanaf 5 Stuk 6,95

T5144 p 12 cm Stuk 10,95
vanaf 5 Stuk 9,95

Blackroll® Twister
Het massagehulpstuk is met een gewelfd en genopt 
oppervlak uitgerust en wordt voor de massage van 
schouder- en borstspieren, de onderarmen en de voetzolen 
ingezet. Met de hulp van de welvingen en de noppen 
kunnen echter ook triggerpunten en triggerbanden punc-
tueel gestimuleerd worden. De combinatie van druk en 
stretching is daarbij bijzonder effectief. Afmeting: 7 x 5 cm.

K1649 p Stuk 10,95

Blackroll® PRO
50% harder dan de Standard-Blackroll in zwart. Voor 
intensieve aanwendingen en voor zwaardere personen. 
Afgezien hiervan, is de PRO-versie gelijk qua toepassing 
voor het losmaken van spanningen en verklevingen in 
het bindweefsel en de spierfascia, voor zelfmassage 
en als trainingsartikel voor stabiliserende oefeningen 
van de dieperliggende rompspieren. Afmetingen: Ø 15 
cm x 30 cm.

T5044 p Stuk 29,95
vanaf 5 Stuk 27,95

Blackroll® SLIM
Het verpakt de voordelen van de beproefde BLACKROLL®-
STANDARD in een handig formaat. De maat is gekrompen. 
Dit maakt het ideaal om te vervoeren. Afmetingen: 30 x 
10 x 10 cm, gewicht: 86 g.

T5159 p Stuk 20,95
vanaf 5 Stuk 19,95

Blackroll® MINI FLOW
Het is de verder ontwikkelde versie van de succesvolle 
Mini Blackroll. Revolutionaire structuur voor het dubbele 
effect. Afmetingen: 15 x 5 cm.

T5179 p Stuk 10,95
vanaf 10 Stuk 9,95

Blackroll® DuoBal
Met zijn punctuele aanwendingsmogelijkheden is de 
DuoBall ideaal voor de massage van de rug en de nek 
geschikt. Voor het gebruik tegen een muur of op de 
grond. Door de afstand tussen de twee ballen wordt de 
ruggengraat gespaard en is de massage nog effectiever.

T5166 p 8 cm Stuk 15,95
vanaf 5 Stuk 11,95

T5167 p 12 cm Stuk 20,95
vanaf 5 Stuk 16,95
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Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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