
Professionele weegschaal
SOEHNLE professional. Met extra groot, makkelijk aflees-
bare schaal, en robuuste behuizing. Het bijzonder grote, 
slipvaste treedvlak is hygiënisch ingericht en biedt een 
veilige stand. Met precisieveren, geen batterijen nodig. 
Weegbereik 160 kg. Treedvlak: 32 x 43 cm. 
U2102 p Stuk 59,95

59,95

Thermoprinterpapier, 10 rollen
10 rollen, 57 mm breed, 25 m lang.
U2101 p Set 15,95

15,95

Fitnessweegschaal 7850
Met de lichaamsanalysefunctie kunnen de body 
mass index en de spier-, vet- en waterbalans nauw-
keurig worden gemeten naast het gewicht en de 
huidige stofwisseling. De meting vindt plaats via de 
handen, zodat de gebruiker gemakkelijk en efficiënt 
met schoenen op de weegschaal kan stan. De 
weegschaal kan worden vergeleken met bekende 
analytische balansen, is bijzonder eenvoudig te 
bedienen en vereist geen ingewikkelde, gedetail-
leerde instructies. Met de ingebouwde printer kan 
het gewicht en de analyse van gegevens, inclusief 
individuele beoordeling, eenvoudig worden afge-
drukt, te documenteren en over een lange periode 
zonder enige problemen worden opgevolgd.
U2100 l Stuk 899,-
W 24 kg

899,-

 B Gewicht, Body mass index

 B Spiermassa, Vetgehalte

 B Watergehalte, Energie 

FITNESSWEEGSCHAAL 7850

Seca Aura 807
De nieuwe digitale en elegante weegschaal 
met glazen oppervlak biedt een precieze 
meettechniek en een aantrekkelijk ont-
werp. Met behulp van de step-off-functie 
start de weegschaal de meting bij het 
opstappen en schakelt bij het afstappen 
weer uit. Het grote display zorgt voor een 
goede leesbaarheid. Indeling: 100 gr. Max. 
Gebruikersgewicht: 150 kg. Afmetingen: 
(LxBxH) 31x31x3,1 cm. Levering incl. 4x 
AAA-batterijen.
U2132 p Stuk 39,95

39,95
Seca Sensa 804
De ideale weegschaal voor het bepalen van 
gewicht, lichaamsvet en lichaamswater-
waarden. Met behulp van de bijgevoegde 
verchroomde elektroden meet de weeg-
schaal heel nauwkeurig. Overeenkomstige 
gegevens zoals geslacht, leeftijd, enz. 
kunnen worden ingevoerd en bovendien 
worden opgeslagen. Indeling: 100 gr. Max. 
Gebruikersgewicht: 150 kg. Afmetingen 
(LxBxH) 30x30x4,6 cm. Levering incl. 4x 
AAA-batterijen.
U2133 p Stuk 59,95

59,95

Reflexhamer Babinski
hoofd: rond rubber (ø: 4,5 cm), Handvat: 
roestvrij staal, met spitse kant aan het 
handvat voor de gevoeligheidstest.
T3828 p Stuk 5,95

5,95

Reflexhamer TAYLOR
Handvat: roestvrij staal, 
Kop: 3-hoekig rubber.
T3818 p Stuk 4,95

4,95

Sensibiliseringswiel  WARTENBERG
Hoofd: wiel met kleine tand-
jes, Materiaal: RVS.
T3829 p Stuk 5,95

5,95

Reflexhamer Buck
Twee verschillende grootte rubberen 
uiteinden, Bovendien met zenuw naald 
en borstel.
T3819 p Stuk 5,95

5,95

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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