
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

Blackroll® STANDARD
De TOGU Blackroll is het ideale regeneratiehulpmid-
del voor zelfmassage en de oplossing van myofascia 
(bindweefsel van spieren en spiergroepen). Ideaal voor 
thuis, in de sportschool, 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

Pure 2Improve® fascia rol
De fasciarol is geschikt voor massage, spierontspan-
ning en een intensieve core-body workout. De speciaal 
ontworpen 2-zones van deze rol bevorderen de zuur-
stoftoevoer naar de spieren en een optimale stimulatie 
van de triggerpoints en drukpunten.
K1592 p Stuk 13,95

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

NIEUW

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® 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

Opvouwbare gymnastiekmat
Gymnastiek-/fitnessmat uit polyethyleenschuim met 
textiele oppervlaktelaminering. Opvouwbaar voor opslag 
en transport, voorzien van handgrepen. Zeer duurzaam 
en aangenaam, huidvriendelijk.
G4905 p 140 x 60 x 0,8 cm Stuk 22,95

vanaf 10 Stuk 20,95
G4906 p 170 x 70 x 1,3 cm Stuk 27,95

vanaf 10 Stuk 27,95
G4907 p 190 x 90 x 1,5 cm Stuk 43,95

vanaf 10 Stuk 43,95

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

vanaf 20,95

13,95

vanaf 22,95

10,95

vanaf 6,95

vanaf 7,95

vanaf 19,95

vanaf 11,95

Advies en bestelling:  059/519.517   info@sportenspel.be | sportenspel.be
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