Therapiestoelen

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Turnkruk met houten zitting
De ideale turnkruk voor uw praktijk, fitness- en sportzaal. Max. lichaamsgewicht:
120 kg. Afm.: (ØxH) 35x50 cm.
Stuk 54,95
vanaf 10 Stuk 49,95

T3563 p

vanaf
vanaf

23,95

49,95

64,95
Kleurenselectie* (Bsp: T3000-01)
01 Blauw

02 Rood

05 Wit

06 Antraciet

09 Beige

11 Grijs

14 Bordeaux

15 Abrikoos

19 Bruin

20 Mais

22 Zand

24 Appelgroen

Erzi® Houten kruk
Gymnastiekkruk met zachte zitting
Ideaal voor gebruik in elke gymnastiek- en therapieruimte.
De ideale kruk voor uw praktijk, groeps- en fitnessruimte Perfecte maten voor volwassenen en kinderen. De kruk
of voor uw instelling. Het kussen is 6 cm dik en dus is gemaakt van hoogwaardig berkenhout.
zeer comfortabel. Max. lichaamsgewicht: tot 120 kg. U2079 p
27 x 27 x 30 cm
Stuk 24,95
Afmetingen: (øxH) 38x50 cm.
vanaf 5 Stuk 23,95

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

T3554-... p Kleurenselectie
T3555-... p Kleurenselectie

Rond
Hoekig

Stuk 64,95
Stuk 79,95

U2078 p

36 x 36 x 48 cm

Stuk 31,95
vanaf 5 Stuk 29,95

Draaikruk met wielen
De draaikruk met wielen is geschikt voor vele gebieden:
hij kan tijdens een therapiebehandeling worden gebruikt in
de fysiotherapie en bij klassiek werk als kantoorstoel aan
tafel. Dankzij de hoogteverstelling met de ringontlasting
kan de draaikruk traploos van 49 cm tot 69 cm worden
versteld. U kunt ook kiezen tussen glijders of wielen en
u kan de kruk op alle ondergronden gebruiken.

Voetkruising uit kunststof met glijders
vanaf

99,95

Productkenmerken draaikurk:
- Ideale werkkruk voor therapeuten
- Verrolbare therapiestoel
- In hoogte verstelbaar
- Draagkracht tot 140 kg
- Basis: kunststof of verchroomd
- Gewone wieltjes of draagkracht afhankelijke dubbele wielen
- Hoogte instelbaar: 49 - 69 cm
- Diameter zitting: 38 cm
- Dikke voering voor het beste comfort
- Een waaier aan kleuren om uit te kiezen
T3550-... p
T3551-... p
T3552-... p
T3553-... p

522

www.spor tenspel.be

Kleurenselectie
Kleurenselectie
Kleurenselectie
Kleurenselectie

Kunststof
Kunststof
Verchroomd
Verchroomd

met dubbele rollen
met glijders
met dubbele rollen
met glijders

Stuk 109,95
Stuk 99,95
Stuk 129,95
Stuk 124,95

Voetkruising verchroomd met wielen

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek l Levering per vracht y Omvangrijk artikel p Pakketdienst | W Verzendgewicht

