Ballen

Balance-Kussens
ø 36 cm

“Gymfit”

Teamsport

Dynair

®

ø 33 cm
ø 33 cm

44 Incl. oefeningenposter met vele

therapeutische toepassingen
5 Togu Dynair Balanskussen “33 cm”

20, 62

8 Sport-Thieme Balancekussen “Gymfit”

Sets

Atletiek

Het perfecte zitkussen voor thuis, op kantoor of op
school. Het combineert op aangename wijze de voordelen van een gymnastiekbal met het wigkussen. De rechte zithouding wordt verbeterd en de rompspieren worden gestabiliseerd. Slechte lichaamshoudingen en verkrampingen worden voorkomen. Luchtdruk regelbaar.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Ruimtebesparend alternatief voor de grote bal. Ideaal als
labiele onderlegger voor rugtraining, fitness, gymnastiek, therapie en revalidatie. Als zitkussen houdt het de
tussenwervelschijven soepel en traint de musculatuur
van de wervelkolom. Luchtdruk regelbaar.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Set

9 Sport-Thieme
Balance kussen
“Gymfit” met overtrek

Dynair balkussen Senso 33 cm of XL (36 cm) met hoes
(100% polyester), zwart. Balkussen steeds rood.
ø 33 cm11,53 13,95 besparen!
99 128 6928
2-delige set 30,54 36,95

Zwemmen

6 Togu Balanskussen
“Dynair” met overtrek

vanaf

Objectuitrusting

Prijs-Tip!

Balanskussen ø 36 cm, compleet met zwarte overtrek (100% polyester).
Set4,92 5,95 besparen!
99 131 8500
Set 32,19 38,95

ø 36 cm8,22 9,95 besparen!
99 128 6944
2-delige set 43,76 52,95

Fitness

ø 33 cm

10

ø 35 cm

44 Passief en actief: als zitkussen

en als gymkussen

44 Incl. ventiel voor het makkelijk re-

gelen van de luchtdruk

Zitkussen en trainingstoestel voor gymnastiek- en fitnessoefeningen. Bevordert het actieve zitten en een
rechte lichaamshouding. Kleine, ronde noppen op de
bovenzijde zorgen voor een aangenaam massage-effect
en verbeteren de luchtcirculatie. Gestructureerde, gripvaste onderkant. Luchtdruk regelbaar.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Turnen

2 in 1! De ene zijde fluwelig-glad, de andere zijde met
rond-zachte noppen. Ze zorgen voor een rug- of voetmassage en voor een hogere luchtcirculatie bij het zitten.
Traint evenwicht, coördinatie, opbouw van de spieren.
Luchtdruk is regelbaar. In verschillende kleuren.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Fysiotherapie

7 Togu Dynair balanskussen Senso “33 cm”

10 Sport-Thieme Balanskussen
“Gymfit” met noppen

Ondersteuningskussen

Kids, turkoois

Blauw
Zwart

15 Togu Dynair Wig-Balkussen

085-3015552

cm

37 cm
m
37 c

16 Togu Dynair Wig-Balkussen “Comfort”

m
32 c

17 Sport-Thieme Wig kussen

Stevig, stabiel en vormvast. Voor een dynamische en ontlastende zithouding. Een rechte houding wordt geoptiDe ergonomische vormgeving en het met lucht gevulde
maliseerd en de spieren die de wervelkolom ondersteuzitkussen maakt langdurig zitten mogelijk dankzij minnen worden getraind. Compoundschuimkern met verwijder belasting. Door voortdurend balanceren worden de
derbare hoes (100 % katoen), met ritssluiting, wasbaar
kleine, fijne bewegingen op de wervelkolom en de rugspieren overgedragen. De spieren worden geactiveerd en op 30°C. Ergonomische verbeterde afmetingen,
pijn in de rug kan worden verlicht. Van Ruton, latex-vrij, 37x32x7 cm.
99 128 6801 
antraciet, belastbaar tot 200 kg. Afmeting 36x37 cm.
Stuk 25,58 30,95
99 140 2201 
Stuk 45,41 54,95 vanaf 10per Stuk 22,73 27,50

info@sport-thieme.nl

sport-thieme.nl/ Fysiotherapie

283

Service

Advies en bestelling:

36

Recreatiespelen

Het wigkussen kantelt de heupen iets naar voren - het lichaam kan een rechtopstaande, gezonde houding aannemen. De gelijkmatige drukverdeling zorgt voor een
ader-geoptimaliseerde ondersteuning van de dijen. Belastbaar tot 200 kg. Een kant met senso-noppen.
[Met pomp en handleiding.] Kinderen: 29x29x6 cm,
Premium: 37x36x7 cm.
99 204 2510 Kinderen, rood
Stuk 33,02 39,95
99 204 2549 Kinderen, blauw
Stuk 33,02 39,95
99 204 2552 Kinderen, turkoois
Stuk 33,02 39,95
99 204 2507 Premium, rood
Stuk 45,41 54,95
99 204 2523 Premium, zwart
Stuk 45,41 54,95
99 204 2536 Premium, blauw
Stuk 45,41 54,95

Psychomotoriek

6 cm

Premium, rood

