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

Nieuw!  Sissel Zitkussen 
“Back Change”

Ergonomisch gevormd zit- en rugkussen. 
Kan de natuurlijke zitpositie bevorderen 
en de rug ontlasten. Stabiliteit en stevig-
heid van het kussen verstelbaar. Vooral 
hygiënisch omdat het wasbaar is. Incl. 
luchtpomp. Gemaakt van polyester met 
gaasbekleding. Ø ca. 40 cm. Belastbaar 
tot 100 kg. Antraciet. 1,2 kg. 
99 286 4903   Stuk 42,11 50,95

ø 30 cm

ø 36 cm

Kussen

Onze tip!

Diameter / Hoogte
Belastbaar tot
Eén zijde met noppen

Blauw
Rood
Zwart
Terra
Groen
Turkoois
Framboos
Kleurrijk
Sea-Gras
Misty-Mountain
Aubergine
Bazalt
Antraciet

Prijs per stuk
Prijs per 4 per stuk
Prijs per 5 per stuk
Prijs per 10 per stuk

3| Dynair
Balanskussen

“Kids”
ø 30 / 7 cm

200 kg
—
—
—
—
—
—

99 199 9206
99 199 9219

—
—
—
—
—
—

28,06 33,95
—

25,58 30,95
—

5|Dynair
Balanskussen

ø 33 / 7 cm
200 kg

—
99 128 3017
99 128 3033
99 128 3059
99 128 3004
99 128 3062
99 128 3046

—
99 128 3020

—
—
—
—
—

31,36 37,95
—

29,71 35,95
28,06 33,95

7| Dynair
Balanskussen

“Senso”
ø 33 / 7 cm

500 kg
•

99 128 4007
99 128 4036
99 128 4010
99 128 4023

—
99 128 4049

—
—

99 128 4052
99 128 4065
99 128 4078
99 128 4094

—
31,36 37,95

—
29,71 35,95
28,06 33,95

10| Balanskussen
“Gymfit met noppen”

ø 35 / 4 cm
120 kg
•
—
—
—
—
—

99 131 8601
—
—
—
—
—
—
—

25,58 30,95
—

22,27 26,95
—

8| Balanskussen
“Gymfit”

1|Dynair
Balanskussen

“Senso XL”
ø 36 / 7 cm 

500 kg
•

99 203 4111
99 203 4108
99 203 4124

—
—
—
—
—

99 203 4137
99 203 4140
99 203 4153
99 203 4166

—
40,45 48,95
36,32 43,95

—
—

2| Dynair
Balanskussen

“Plus”
ø 39 / 7 cm

300 kg
•

99 205 2700
99 205 2713
99 205 2726

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

48,72 58,95
44,95 53,95

—
—

Voor een gezonde rug!

ø 39 cm

Sport-Thieme Zitring
Medisch product  RL 39/42/EWG. Zitring 
om de druk in de perineale, anale en bil-
len- zones te ontlasten.Gelijkmatige ge-
wichtsverdeling door ringvorm. Bijzonder 
veerkrachtig, kan gedesinfecteerd worden 
en scheurbestendig. Tot 200 kg belasting, 
Blauw. 
99 255 2008   Stuk 13,18 15,95

Sissel Zitkussen “Sit Air”
Stoelwig voor rechtopstaande houding. 
Met opblaasbaar kussen voor dynamisch 
zitten. Rug- en kernspieren worden ver-
sterkt. Mesh-kussensloop zorgt voor 
luchtcirculatie. Instabiliteit door ventiel in 
het kussen verstelbaar. Kussenkern van 
PU-schuim. 35,5x35x5,5 cm. Black. 
99 265 6104   Stuk 52,02 62,95

Togu Airgo Actif Zitkussen 
“Comfort”

Beweegt uw ruggenwervel zodat de schij-
ven constant worden geladen en ontla-
den. Traint de spieren van de wervelkolom 
en een rechtopstaande houding wordt ge-
optimaliseerd. Ontlast bekkenbodem en 
prostaat! Met ademende thermische 
hoes, 100% polyester. LxB: 40x29 cm. 
99 199 3312   Stuk 80,12 96,95

Op onze rugspieren moeten we kunnen vertrouwen, op het 
werk en ook in onze vrije tijd. Basis voor een gezonde rug 
is zowel rechtop en flexibel zitten – de ideale ondersteu-
ning hiervoor zijn balanskussens.

Balance-Kussens

Togu Dynair Balkussen Senso 
“30 cm”

Perfecte grootte voor kinderen en vrou-
wen. Oefent de wervelkolom en de recht-
opstaande houding. Dynamisch zitten 
wordt aangemoedigd. Noppenstructuur 
voor massage-effecten en hogere luchtcir-
culatie. Moeilijkheidsgraad instelbaar 
door luchtdruk. Uit Ruton. 

Togu Dynair Balanskussen 
“Kids 30 cm”

Het balkussen is uitgerust met een glad 
oppervlak. Dynamisch zitten traint uw wer-
velkolom en optimaliseert uw rechtop-
staande houding. Een ander positief ne-
veneffect is dat zelfs de rugspieren worden 
versterkt. Oefenposter en 1 naaldventiel in-
begrepen. 
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Togu Dynair Balkussen Senso 
“Plus 39 cm”

Balanskussen in grote maat voor nog 
meer comfort. Ideaal voor rugtraining, fit-
ness-oefeningen, revalidatie en therapie.  
Beide zijden bruikbaar: zachte noppen en 
zacht glad oppervlak. Met naaldventiel 
voor luchtregeling.  Incl. oefenhandleiding 
(Duits). Uit Ruton. 

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Togu  Dynair balkussen Senso 
“XL 36 cm”

Eén zijde heeft zachte noppen en de ande-
re zijde een glad oppervlak. Traint voor 
een rechte houding en rugspieren. De 
noppen zorgen ook voor een massage, sti-
muleert de bloedcirculatie en de stofwis-
seling. Geleverd met naaldventiel. Incl. 
oefeningenposter, van Ruton. 

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

ø 33 cm

4| Dynair
Balanskussen

“Senso 30 cm”
ø 30 / 7 cm

500 kg
•

99 282 7201
99 282 7214
99 282 7227
99 282 7230
99 282 7243
99 282 7256

—
—

99 282 7269
99 282 7272
99 282 7285
99 282 7298

—
28,06 33,95

—
—
—

Andere balanshulpen

1| en 2|

1 2 3 4 

11 13 
14 

12 

Nieuw!

ø 36 / 6 cm
150 kg

—
99 256 1006

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

99 256 1019
25,58 30,95

— 
22,27 26,95

—

ø 33 / 6 cm
150 kg

—
99 256 0801

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

99 256 0814
23,10 27,95

—
20,62 24,95

—

35,5 cm 35 cm

Onze aanbeveling
Balanskussen met 2 ver-
schillende te wisselen op-
pervlakken - let op dit te-
ken:


