
Evenwichtsplatform
Ideaal voor fitness, therapie en rehabilitatie, maar ook 
voor een effectieve workout thuis. De trapeziumvormige 
Balance Pad is uit 60 mm dik gesloten cellige schuimstof 
gemaakt. Excellente dempingseigenschappen, ook bij 
selectieve belasting. Anti-slip door wafelstructuur, water-
bestendig en makkelijk te reinigen. PVC- en phtalatenvrij.
G5700 p Stuk 37,95

vanaf 10 Stuk 33,95

BOSU® Balance Trainer Sport
Onderscheid tussen de Sport en PRO uitvoering: de 
PRO-versie is groter. Die heeft een diameter van 65 cm 
terwijl de Sport-versie een diameter van 50 cm heeft. 
Daarnaast beschikt de PRO-versie over handgrepen aan 
de onderzijde. Die vergemakkelijken de handeling van 
de evenwichtstrainers. Beide versies worden inclusief 
handleiding en pomp geleverd.
K3869 p Stuk 134,95

vanaf 3 Stuk 126,95

Togu® Jumper Pro
De TOGU Jumper Pro is uitgerust met de nieuwe Pro Plate 
voor veel verschillende oefeningen. De Pro Plate vormt 
een plat oppervlak op de bodem van de TOGU Jumper. 
De vlakke ondergrond is beter voor de evenwichts- en 
coördinatietraining. De TOGU Jumper is tot 200 kg be-
lastbaar. 52 x 24 cm.
K3722 p Stuk 179,95

vanaf 3 Stuk 169,95

Kübler Sport® Balanceerkussen BASIC
De multi-functionele trainingshulpmiddel voor het ont-
wikkelen van een evenwichtsgevoel, coördinatie, reactie, 
kracht en bloedsomloop. Door het luchtkussen worden 
alle bewegingen zeer aangenaam uitgevoerd. De ene kant 
met noppen; de andere kant met glanzend oppervlak.
G2473 p Stuk 18,95

vanaf 10 Stuk 16,95

Trial® Rotatie-Pad C11
Het innovatieve draaipad met een antislip oppervlak en 
een 360 graden rotatiebasis is ideaal voor een breed 
scala aan therapeutische toepassingen,ontspannen van 
de spieren of proprioceptieve oefeningen. Latex-vrij. Ø 
32 cm, hoogte 7 cm. Kleur gesorteerd.
F1677 p 32 cm Stuk 129,95

vanaf 4 Stuk 124,95
F1678 p 40 cm Stuk 179,95

vanaf 4 Stuk 169,95

360°

Trial® Skimmy
Deze balanstrainer is perfect voor proprio-
ceptieve oefeningen, niet alleen in revalida-
tie en therapie, maar ook in sporttakken als 
voetbal, basketbal, volleybal of handbal. De 
balanstrainer voorkomt blessures, en dient 
eveneens voor evenwichtsoefeningen en 
coördinatie. Er mag met voetbalschoenen 
op de Skimmy worden getraind. Bij regeling 
van de luchtdruk kan je de moeilijkheids-
graad variëren.
F1676 p 32 cm Stuk 50,95

vanaf 5 Stuk 47,95
F1675 p 40 cm Stuk 75,95

vanaf 5 Stuk 70,95

pedalo® Stabilisator Sport 
De Stabilisator is een trainingsartikel voor 
het hele lichaam, voor de verbetering van 
de sensorische aansturing van houding en 
beweging. Al de minste disbalansen en 
instabiliteiten in het evenwicht worden 
door het hoge sensibiliteit van het driedi-
mensionaal werkende platform opgemerkt 
en behandeld. Topsporters gebruiken de 
Stabilisator voor de verbetering van hun 
bewegingsverloop en verkorting van de 
reactietijd. Snel demonteerbaar metalen 
frame, platform van berk/multiplex, 60 
x 35 cm, opgehangen aan 4 veren met 
driedimensionale werking. Belastbaar 
tot 150 kg. 
K8805 p Stuk 319,95

pedalo®-Balanceerbord 60
In de sport, fitness en therapie is dit 
balanceerbord de basis voor vele even-
wichtsoefeningen in het staan, zitten en 
vele andere oefeningen. 
G1976 p 60 x 35 cm Stuk 79,95
G1975 p 45 x 30 cm Stuk 59,95

Airex® Balance-Pad Elite
Bevat alle voordelen van de traditionele 
Balance Pad. Noppenstructuur en daarom 
een effectieve stimulatie van de voetreflex-
zones. Meer antislip dan de conventionele 
Balance Pad. Duurzaam en kan aan beide 
zijden worden gebruikt. Afmeting: (LxBxH) 
50 x 41.
G3879-01 p Blauw Stuk 62,95
G3879-30 p Groen Stuk 62,95
G3879-28 p Grijs Stuk 62,95
G3879-12 p Pink Stuk 62,95

vanaf 47,95

vanaf 124,95

vanaf 59,95

vanaf 16,95

62,95

vanaf 33,95 vanaf 169,95vanaf 126,95

319,95
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517Balans- en stabiliteitstraining
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