
Ergonomische tafel Kids
De perfecte tafel voor gebruik in ergotherapie, fysiothe-
rapie en vele andere faciliteiten. De tafel is gemaakt van 
een hout-metalen verbindingsconstructie en biedt door het 
rechthoekige ontwerp een ideale werkomgeving. Of het 
nu gaat om schilderen, werken, spelen of therapeutisch 
werk, de aanpasbare werktafel biedt alle mogelijkheden. 
Traploos instelbare tafelhoogte van 52 tot 102 cm. De 
plaat kan traploos worden gekanteld van 0° tot 90°.
T5344 l 120 x 80 cm Grijs Stuk 639,-
T5345 l 120 x 80 cm Lichtbruin Stuk 669,-
T5300 l 80 x 60 cm Grijs Stuk 459,-
T5314 l 80 x 60 cm Lichtbruin Stuk 499,-
W 40 kg  

vanaf 459,-

Wielenset voor ergonomische tafel
Accessoires voor ergonomische tafel. 4 zwenkwielen: 
rembaar en 360° draaibaar.
T5309 p Set 139,-

139,-

Ergonomische tafel
De perfecte tafel voor gebruik in ergotherapie, fysiothe-
rapie en vele andere faciliteiten. De tafel is gemaakt van 
een hout-metalen verbindingsconstructie en biedt door 
het rechthoekige ontwerp een ideale werkomgeving. De 
in hoogte en helling verstelbare tafel is een echte zit- en 
sta-werkplek. Het gehele tafel- en werkblad kunnen snel 
van zit- tot stahoogte en andersom worden versteld. 
De plaat kan traploos worden gekanteld van 0° tot 90°. 
Traploos instelbare tafelhoogte van 72 tot 122 cm.
T5342 l 120 x 80 cm Grijs Stuk 639,-
T5343 l 120 x 80 cm Lichtbruin Stuk 669,-
T5301 l 80 x 60 cm Grijs Stuk 459,-
T5319 l 80 x 60 cm Lichtbruin Stuk 499,-
W 40 kg  

vanaf 459,-

Kleurenselectie* (Bsp: T3000-01)

(*) Kleurafwijking tussen het originele materiaal en het 
afgebeelde drukwerk is mogelijk.

01 Blauw 02 Rood 05 Wit

06 Antraciet 09 Beige 11 Grijs

14 Bordeaux 15 Abrikoos 19 Bruin

20 Mais 22 Zand 24 Appelgroen

25 Oud pink

Bioswing Foxter® Therapiestoel
De Bioswing Foxter - De Sensomotorische therapeu-
tische Kruk: De stoel heeft een gedempt, pendelend 
zitvlak dat bedekt is met kunststofleer. Dit oppervlak 
is gemonteerd op een 3D-zitvlak®, waarmee gedo-
seerde ontwijkende bewegingen in een bepaald fre-
quentie- en amplitudebereik mogelijk zijn. Dynamische 
training van de bekken- en torsocoördinatie vindt hier 
plaats. Tegelijkertijd blijven je armen en handen in een 
rustige positie, zodat je ze verder kunt behandelen. 
Door de gemeten provocatie van sensomotorische con-
trole en regulering door elke beweging op de BIOSWING 
Foxter®, kan een optimale kwaliteit van uw posturale 
acties en reacties worden uitgewerkt. Deze activatie van 
de segmentale, sectorale en polysegmentale coördinatie 
dient om uw ruggengraat te stabiliseren.

Technische specificaties
- Traploze aanpassing zithoogte dankzij gasveer 
- Hoogteverstelling: 44 - 57 cm  
- Diameter zitting: 37 cm 
- Voet aluminium-zilver: 49 cm 
- Dubbele wielen van hoge kwaliteit

U2087-01 h Blauw Stuk 399,-
U2087-02 h Rood Stuk 399,-
U2087-03 h Geel Stuk 399,-
U2087-04 h Zwart Stuk 399,-
U2087-05 h Wit Stuk 399,-
U2087-06 h Antraciet Stuk 399,-
U2087-08 h Turquoise Stuk 399,-
U2087-09 h Beige Stuk 399,-
U2087-10 h Creme Stuk 399,-
U2087-11 h Grijs Stuk 399,-
U2087-15 h Abrikoos Stuk 399,-
U2087-13 h Paars Stuk 399,-

399,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

524

Ergonomisch werken




