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Koffermassagetafel  
“Memory 3”

Koffermassagetafel van de hoogste klas-
se. De koffermassagetafel wordt geken-
merkt door uitstekende afwerking en ex-
treme stabiliteit: tot 350 kg. De tafel is in 
hoogte verstelbaar van 63-84 cm. De 
comfortabele bekleding bestaat uit duur-

zaam, crèmekleurig PU-kunstleer. Met 
armleuningen en stevige aluminium 
hoofdsteun. Het houten frame is boven-
dien uitgerust met metalen stutten en an-
tislipvoeten. LxB: 192x70 cm, met armen 
en hoofdsteunen LxB: 220x95 cm. 
99 261 4205   Stuk 230,58 279,—

 4 Belastbaar tot 350 kg
 4 In hoogte verstelbaar
 4 Met armleuningen
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Prijs-Tip!

230,58

BxH: 202x60x70/79cm, kofferafmetingen: 
85x60x13 cm. De armsteun is traploos in-
stelbaar. 
Zonder armsteun 
99 142 7527 Stuk 287,60 348,—
Met gemonteerde armsteun 
99 142 7530 Stuk 338,02 409,—

Deken
200x140cm, 100% polyester 
99 130 8655   Stuk 25,58 30,95

Koffermassagebank 
“Variabel”

De bank is in de hoogte verstelbaar van 
70-79 cm. Het lichte gewicht van 14 kg 
zorgt voor een makkelijk transport. Be-
lastbaar tot 300 kg. Gemakkelijk te onder-
houden onderstel van geëloxeerd alumini-
um. Het hoofdgedeelte met U-kussen kan 
positief en negatief traploos worden ver-
steld. De blauwe bekleding van kunstle-
der is afwasbaar en desinfecteerbaar. Lx-

Draaikruk
Traploos in hoogte verstelbaar van 39-50 
cm. Stervormig voetstuk met 5 soepel lo-
pende zwenkwielen voor een veili-
ge stand Ø zitvlak 40 cm. 
Gecoat zitvlak. Hoes: 
textiel gevoerd kunstleder 
(87% polychloride, 13% 
polyester). 
Koningsblauw 
99 193 2502 Stuk 86,78 105,—
Zwart 
99 193 2544 Stuk 86,78 105,—

Massagetafels

Koningsblauw
Zwart

Alle tafels zijn mak-
kelijk te vervoeren

378Meer krukken pagina
Massagetoestellen pag. 285
Meer aanbevelingen:

Accessoires voor alle massagetafels

Wegwerpdoekjes voor 
neusuitsparing

Een must voor elke massagebank met 
hoofdsteun. Wegwerpdoekjes met neus-
uitsparing. 210x300 mm. 
99 203 6801   100 stuks 12,81 15,50
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 4 Belastbaar tot 300 kg
 4 Weegt slechts 14 kg
 4 In hoogte verstelbaar

Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl
Kruk

In
 h

oo
gt

e v
er

st
elb

aa
r 3

9-
50

 cm

Incl. afstands-
bediening

Wielop-
hangsysteem

Met neus-
uitsparing

Papierrol-
houder

Round switch

Therapietafel “Ecofresh”
De professionele behandeltafel voor mas-
sage en fysiotherapie overtuigt met hoog-
waardige materialen en een fris design. 
Het ligvlak is traploos elektrisch verstel-
baar met de handschakelaar - van rol-
stoelvriendelijke 48 tot 103 cm. Het solide 
schaarhefsysteem met onderhoudsvrije 
droge lagers garandeert een lange levens-
duur. De bekleding van 7 cm dik en het 
hoofdeinde met een gezichtsuitsparing in- Uitvoering en prijzen: zie tabel.

stelbaar van +45 ° tot -90 ° zorgen voor een 
hoog ligcomfort. De antimicrobiële kunstle-
deren bekleding is gemakkelijk te wassen 
en te desinfecteren. Inclusief wielop-
hangsysteem, zonder papierrolhouder, kan 
bijbesteld worden. L: 200 cm, H: 48-103 
cm. Verkrijgbaar in de breedtes 68 en 80 
cm. Hefvermogen: 150 kg. Compleet met 
gezichtsinzetstuk 

Hoofdsteun 
verstelbaar

Bekleding: Lime groen
Onderstel: Antraciet

Elektrisch in hoogte 
verstelbaar 48-103 cm

Bekleding Breedte 68 cm
99 220 6501
99 220 6514
99 220 6527
99 220 6530
99 220 6543
99 220 6569
99 220 6572
99 220 6585
99 220 6598

1.229,75 
1.488,—

Breedte 80 cm
99 220 6602
99 220 6615
99 220 6628
99 220 6631
99 220 6644
99 220 6657
99 220 6660
99 220 6673
99 220 6686

1.313,22
1.589,—

Prijs per stuk

Wit
Linnen
Abrikoos
Bordeaux
Saffraan
Atol
Agave
Kalk
Antraciet
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 4 Incl. hefsysteem
 4 Mobiel op elke werkhoogte

Sissel Massagestoel
Ideaal om aan de slag te gaan met mobie-
le massages of massages aan huis. De 
massagestoel kan individueel aan de pa-
tiënt worden aangepast (hoofdsteun, 
borstkussen, armleuning en zithoogte). 
Eenvoudig op te vouwen en te vervoeren. 
Belastbaar tot 225 kg. Levering incl. 
draagtas. Kleur bekleding: marineblauw, 
BxHxD: ca. 69x48x115-130 cm, ca. 9,8 kg 
99 212 5839   Stuk 147,93 179,—

 4 Belastbaar 
tot 225 kg

 4 Hoogtever-
stelbaar
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