
280 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Sport-Thieme Vita-Rol
Ideaal voor gymnastische oefeningen voor de wervelko-
lom: met de rol kunt u de wervelkolom rekken en de 
schijven ontspannen. De speciale afmetingen zorgen 
voor een anatomische optimale kromming van het opper-
vlak waar telkens minstens 4 wervels liggen. Rechtop-
staand kan de rol ook als zitje of bijzettafel gebruikt wor-
den. Ook geschikt als bouwelement voor kinderen. 
PU-schuimstof met vaste kern. Overtrek: kunstleder 
(100% polychloride). Verkrijgbaar in palissander, parel of 
roze. ø 40 cm, H: 48 cm.
99 263 5301  Palisander Stuk 94,21 114,— 
99 263 5314  Parel Stuk 94,21 114,— 
99 263 5327  Pink Stuk 94,21 114,—

 4 Effectieve gezondheidstraining voor 
het ganse lichaam

 4 Voor ruggymnastiek en therapie

Sport-Thieme Gymnastiekrol
Ter correctie van verkeerde lichaamshoudingen. Geschikt 
in Bobath-therapie , voor automatische beenreacties, 
hoofd- en rompcontrole. In peuterscholen, kleuterscho-
len en lagere scholen bijzonder populair in combinatie 
met de gymnastiekmatten voor kinderen. Kern gemaakt 
van zeer sterk schuimstof, gemakkelijk hanteerbaar. 
Hoes van hygiënisch zeildoek (100% polyester), wasbaar.
L: 100 cm, ø 30 cm 
99 127 5807 Stuk 102,48 124,—
L: 100 cm, ø 40 cm 
99 127 5810 Stuk 144,63 175,—
L: 100 cm, ø 50 cm 
99 127 9506 Stuk 189,26 229,—

Ledraplastic Gymnic Fysio-Rol
Een nieuw therapeutisch speeltoestel. Door de zeer hoge 
belastbaarheid tot 300 kg zijn vele oefeningen en spel-
len mogelijk. Enkele voorbeelden zijn: ermee rollen, erop 
springen, balanceren, zich over de bal heen leggen, op 
de buik of rug liggend, bokkensprongen of wippen. Met 
stopsluiting.
ø 40 cm, Rood, L: 65 cm 
99 109 1700 Stuk 30,54 36,95
ø 55 cm, Geel, L: 90 cm 
99 109 1713 Stuk 41,28 49,95
ø 70 cm, Blauw, L: 115 cm 
99 109 1726 Stuk 64,42 77,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Inslikbare 
afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.
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 4 Vaste schuimstofrol
 4 Overtrek van hygiënisch zeildoek

Bewegingstherapie & reha
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Loopbrug
Samenklapbaar. Deze loopbrug kunt u zijdelings tot een 
breedte van 18 cm samenschuiven en dan opbergen. In 
de hoogte verstelbaar 75-108 cm.
Lengte leggers 250 cm 
99 128 4300 Stuk 718,18 869,—
Lengte leggers 350 cm 
99 128 4313 Stuk 759,50 919,—

Loopbrug met platform
Vaststaand. De aluminium leggers kunnen breed, nauw 
of schuin worden ingesteld en op een hoogte van 78-104 
cm worden bevestigd. Uitermate stabiel!
Lengte leggers 250 cm 
99 128 4326 Stuk 1.185,95 1.435,—
Lengte leggers 350 cm 
99 128 4339 Stuk 1.271,07 1.538,—
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Meer aanbevelingen:
426-427•   Slacklines pagina

•  Springplanken pagina 298 Therapie-Wandrek
Bijzonder fraai gevormd muurrek met poedercoating sta-
len frame en overhang van 2 treden. Verwisselbare rek-
ken van beukenhout. Compleet met bevestigingsmateri-
aal. HxB: 240x90 cm. Belastbaar tot 120 kg. 
99 220 9308   Stuk 329,75 399,—

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Ricky schreef:
“Ik ben heel blij 
met het artikel, gebruik 
de wandrekken privé 
voor therapie en voor re-
validatie.”

Wandrekrooster
Voor het ophangen in wandrek voor therapie. BxDxH: 
79x79x79 cm. Belastbaar tot ca. 37 kg. 
99 220 9601   Stuk 172,73 209,—
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 4 Uitstekend combineerbaar met 
andere toetellen zoals met 
springplank of slackline

 4 Samenklapbaar, incl. veilig-
heids-klemvergrendeling

 4 Plaatsbesparende opberging
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