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Balance Pads

Sport-Thieme Balance Pad 
“Vinyl”

Ideaal voor balans- en coördinatie-oefe-
ningen. Voor het versterken van de 
voet-, heup- en kniespieren. Gemakke-
lijk te reinigen, speciaal schuim met vi-

Airex Balance Pad  “Elite”
Deze nieuwe Balance pad Elite met sti-
mulatie van de voetreflexzones kan aan 
beide zijden worden gebruikt, is antislip, 
lichaamswarm en huidvriendelijk. LxBxH: 
ca. 50x41x6 cm. 
99 113 0270  Blauw Stuk 57,81 69,95 
vanaf 10 per Stuk 56,16 67,95

 4 Antislip opper-
vlak

 4 Bijzonder stevig door vinylcoating

Sport-Thieme Balance Pad 
“Premium”

Ideaal voor coördinatie-, reactie- en 
evenwichtstraining. Door het instabiele 
standvlak ontwikkeld zich tijdens de 
training een permanent stabilisatiepro-
ces. Daarbij worden receptoren intensief 
gestimuleerd en het proprioceptieve ver-
mogen bevorderd. Het super zachte spe-
ciale schuimstof is onderhoudsvriende-
lijk en zeer robuust. 

99 113 8506  Lava Stuk 57,81 69,95 
vanaf 10 per Stuk 56,16 67,95
99 113 8519  Pink Stuk 57,81 69,95 
vanaf 10 per Stuk 56,16 67,95
99 113 8522  Kiwi Stuk 57,81 69,95 
vanaf 10 per Stuk 56,16 67,95

nyl-coating, 0,77 kg, LxBxH: ca. 
50x40x6 cm, blauw. 
99 148 3000   Stuk 52,02 62,95 
vanaf 10 per Stuk 49,55 59,95

 4 Bijzonder stevig 
door vinylcoating

Airex Balance Pad
Trainingsattribuut voor coördinatie-, 
reactie- en evenwichtstraining. Door het 
wiebeleffect vindt een permanente stabili-
sering van het lichaam plaats. De recepto-
ren worden intensief gestimuleerd en een 
proprioceptieve training is vereist. De cel-
gesloten, super zachte speciale schuim-
stof is robuust en makkelijk te reinigen. 

Airex Balance Pad “Solid”
Voor de revalidatie- en fitnesssport. Hoge 
dichtheid voor hoge dempingseigen-
schappen. Versterkte hardheid - la-

Om het wiebeleffect nog te versterken 
kunnen ook meerdere pads op elkaar wor-
den geplaatst. Blauw, LxBxH: ca. 50x41x6 
cm. 
99 113 0209   Stuk 52,02 62,95 
vanaf 10 per Stuk 47,89 57,95

Blauw, LxBxH: ca. 50x41x6 cm. 
99 132 0002  Blauw Stuk 47,89 57,95 
vanaf 6 per Stuk 45,41 54,95 
vanaf 10 per Stuk 43,76 52,95
99 132 0060  Antraciet Stuk 47,89 57,95 
vanaf 6 per Stuk 45,41 54,95 
vanaf 10 per Stuk 43,76 52,95

 4 Incl. antislip-laag
 4 Onderhoudsarm
 4 Dubbelzijdig gestructu-
reerd oppervlak

Sport-Thieme Balance Pad 
“Pro”

Onstabiel oefenpad voor staande, zit- en 
ligoefeningen. Voor coördinatie en ba-
lanstraining. Proprioceptie en reactie 

gere belasting.LxBxH: 46x41x5 
cm, ca. 1 kg, blauw. 
99 269 6300   Stuk 64,42 77,95

Top beoordeling
sport-thieme.nl

kunnen worden bevorderd met de trai-
ning. Versterkt de gewrichten. Gemaakt 
van EVA-schuimstof. LxBxH: 50x40x6,3 
cm. Groen. 
99 282 4404   Stuk 46,24 55,95

 4 Nieuwe oppervlaktestructuur 
dankzij honingraatpatroon
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Nieuw!  Airex Balance Pad 
“Cloud”

Bijzonder zacht en destabiliserend Balan-
ce-Pad van Airex. Uitermate geschikt voor 
fysiotherapie, Aqua-, preventie- en even-
wichtstraining met gevorderden en ge-
trainde mensen. De wafelachtige opper-
vlaktestructuur zorgt voor een ideale sti-

mulatie van de voetreceptoren en een uit-
stekende slipweerstand. LxBxH: ca. 
50x41x6 cm, ca. 780 g, robijnrood. 
99 288 3306   Stuk 55,33 66,95
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vanaf 56,16 vanaf 43,76

Nieuw!

Toepassingsvoorbeel-
den in de online-shop:
sport-thieme.nl

99 132 0002


