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Pilates, Balancetraining

Pilatesrollen

Sissel Pilates Circle
De Sissel Pilates Cirkel is een beklede 
weerstandsring. Hij is geschikt voor de 
versteviging van het bovenlichaam, romp 
en benen. Dankzij de 2 grepen op de bin-
nen- en buitenkant van de ring kunnen 
met dit model vele oefeningen gedaan 
worden. Zwart, ø 38 cm., incl. oefen-
poster (Duits). 
Ø 30 cm, Groen 
99 286 4701 Stuk 23,55 28,50 
vanaf 10 per Stuk 21,90 26,50
Ø 38 cm, Zwart 
99 149 1832 Stuk 23,55 28,50 
vanaf 10 per Stuk 21,90 26,50

 4 Hygiënisch gesloten poriën

 4 Hardere vastheid

1 
Sport-Thieme Pilates Ring 
“Premium”

Nu met grijpmogelijkheden aan binnen- en 
buitenkant voor nog meer trainingsmoge-
lijkheden! Trainingshulp voor de hoofd-
spiergroepen van borst, armen en benen. 
Door het samendrukken van de glasvezel-
ring wordt tegen zijn weerstand gewerkt. 
Stabiele, anatomisch gevormde grepen,  
zodat de ring ook tussen de benen of ar-
men kan worden gehouden. ø ca. 35 cm, 
400 g. 
99 132 0204   Stuk 21,90 26,50 
vanaf 10 per Stuk 20,25 24,50

2 

Sissel Pilates Rol
Ideaal bij pilates mattentraining en voor 
balance en stabilisatieoefeningen. Ook bij 
revalidatie. Lxø: 90x15 cm. Stevige 
schuimstof. Incl. oefenposter (Duits). 

99 149 1803   Stuk 25,58 30,95 
vanaf 10 per Stuk 23,93 28,95

4 

Sport-Thieme 
Pilates Roller “Intensiv”

Veeleisende fitnesstrainer voor Co-
re-stability. Verbetert de stabiliteit en 
het evenwicht. Vast, robuust en vorm-

bestendig. Lxø: ca. 90x15 cm, belast-
baar tot 120 kg, zwart. 
99 232 8805   Stuk 38,80 46,95

10 

vanaf 23,93
vanaf 21,90

Nieuw!  Sport-Thieme 
Pilates Roller “Premium”

Voor meer trainingsvariatie in Pi-
lates-training. Aangename oefenings-
uitvoering dankzij het zachte oppervlak 
gemaakt van EVA-schuimstof. Antislip 
en gemakkelijk schoon te maken. Voor 

beginners en gevorderden. Lxø: 90x16 
cm. 600 g. 
99 291 8903  Blauw Stuk 33,84 40,95 
99 291 8916  Bordeaux Stuk 33,84 40,95 
vanaf 6 per Stuk 33,02 39,95 
vanaf 10 per Stuk 32,19 38,95

9 

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!  Sport-Thieme 
Pilates Roller “Basic”

Flexibiliteit stabiliseren, versterken en 
bevorderen tijdens yoga- en stabilisa-
tietraining. Biedt een verscheidenheid 
aan verschillende oefeningen. Gemaakt 

8 
van vormstabiel, waterafstotend PE-
schuim. Lxø: 90x16 cm. 600 g. 
99 291 9209   Stuk 23,55 28,50 
vanaf 6 per Stuk 22,73 27,50 
vanaf 10 per Stuk 21,90 26,50

Sissel Pilates 
Roller “Intense”

Perfecte fitnessroller voor de versterking 
van de kern, verbetering van het even-
wicht en stabiliteit. Kan ook ideaal voor 
pilates-oefeningen en in massage worden 
gebruikt. De Intense-Rol overtuigt door 

zijn kracht, robuustheid en vormbehoud. 
Structuur oppervlak, Ca. 100 cm 
lang, zwart. 
99 133 8603   Stuk 43,76 52,95

7 

Sissel Pilates Rol “Soft”
•  Geschikt voor pilates beginners en ge-

vorderden
•  Verruimt de mogelijkheden van pilates 

optimaal
•  De zachte materialenmix geeft goed mee 

bij druk, de ligpositie is aangenaam en 

stabiel (perfect voor pilates beginners)
•  Ca. 15x90 cm
•  Incl. oefeningenposter (Duits!) 
99 149 1890   Stuk 41,28 49,95 
vanaf 10 per Stuk 39,63 47,95

6 

Sissel Pilates Roller “Pro”
Voor pilates-beginners en gevorderden. 
Vervolledig de mogelijkheden van de pi-
lates-training. Ook geschikt voor gebruik 
in studios en praktijk. Zachte uitvoering, 
15x90 cm. Incl. oefenposter (Duits).

99 286 4802  Grijs Stuk 41,28 49,95 
vanaf 10 per Stuk 39,63 47,95
99 149 1874  Blauw Stuk 41,28 49,95 
vanaf 10 per Stuk 39,63 47,95
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 4 Gepatenteerde asymmetri-
sche vorm

Balanced Body Pilates Arc
Speciale Pilates trainingstoestel, ideaal 
voor individuele en groepstrainingen, met 
gepatenteerde asymmetrische vorm. 
Schuimstof, LxBxH: 97x39x27 cm, 1,7 kg 
Zwart. 
99 144 9307   Stuk 164,46 199,—

3 

 4 Kan afzonderlijk of in 
combinatie worden gebruikt

164,46

Top beoordeling
sport-thieme.nl

 4 Zachte materiaalmix 
voor optimaal ligcomfort

 4 Slipvaste oppervlakte-
structuur


