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5 jaar
garantie

Sport-Thieme Balance Disc
Verbetert de balans, stabiliteit en coördinatie. Ook 
geschikt als meditatie- en zitkussens. Ideaal voor fit-
ness-oefeningen in buikligging en rugligging. Incl. 
luchtpomp. Ø 45 cm, blauw. 

99 232 6506   Stuk 47,89 57,95

 4 Ook voor 
balans-
kussens

Togu Dynair Balanskussen “XXL”
Grote diameter voor training in heupstand. Versterking 
van de gewrichtsstabiliteit, coördinatie en balans. Zacht 
materiaal om de kernspieren te versterken. Een kant met 
zachte noppen om de voetreflexzones te stimuleren. An-
dere kant glad. ø 50 cm, 14 cm hoog. 
Level III, blauw 

99 203 1907 Stuk 75,99 91,95
Level IV, zwart 

99 203 1910 Stuk 75,99 91,951
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Halve bol “Plus”
De halve bol is niet alleen een zitkussen, maar ook multi-
functioneel trainingsaccessoire . Door regelmatige trai-
ning wordt de coördinatie verbeterd, de diepe spieren ge-
activeerd en een rechtop houding bevorderd. De lucht-
druk kan worden geregeld. ø 40 cm, appelgroen. Incl. 
luchtpomp. 

99 119 0003   Stuk 38,80 46,951

Sport-Thieme Balance kussen XXL
Perfect meditatie-, zit- en fitnesskussen. Noppen 
voor voetreflexologie. Ook geschikt voor oefeningen 
in heupstand. Verbetert de coördinatie, balans en 
gezamenlijke stabiliteit. Dankzij de grote diameter is 

Accessoires

Sport-Thieme Sportartikelen opberging 
Opbergwagen

Praktische staander voor het opbergen van maximum 
14 tollen of balanskussen met ø 36 cm.  Verplaatsbaar 
met blokkeerbare wielen. Zonder tollen. Ook geschikt 
voor rolplanken. LxBxH: 75x50x125 cm. 5 jaar garantie! 
99 215 1801   Stuk 176,86 214,—

 4 Geen vaste bodem, 
dus meer onstabiel

 4 Ook geschikt als medita-
tie en zitkussen

Blauw
Zwart

Coördinatietraining Beginner2 31

ø 40 cm

 4 2 verschillende 
oppervlakken om 
af te wisselen

Togu Dynair Balkussen “Extreme”
Het luchtgevulde reuzekussen voor rugtraining en oefe-
ningen voor de verbetering van de rompstabilitei, liggend 
op buik en rug. Ideaal ook als meditatie- en zitkussen. 
Zachte bewegingen worden door het kussen meteen op-
genomen en aan de wervelkolom doorgegeven. Zo moe-
ten permanent kleine bewegingen voor het houden van 
het evenwicht worden gemaakt. Een vermeende rustige 
zithouding wordt een uitdaging voor de wervelkolom- en 
de rompspieren. Eén zijde is met senso-noppen uitge-
rust, de andere zijde is zijachtig glad. Ruton met stop-
ventiel. ø 80 cm. Belastbaar tot 200 kg. 

99 203 1923  Lila Stuk 102,48 124,— 
99 203 1936  Antraciet Stuk 102,48 124,—
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52,02 75,99

ø 80 cm

Top beoordeling
sport-thieme.nl  4 Alle Dynair-balanskus-

sens kunnen als zitkus-
sen en als gymnastiek-
kussen worden gebruikt

Antraciet

4 
5 

het ideaal voor staande oefeningen. Instelbare lucht-
druk. Met een glad en een noppen oppervlak. Incl. 
luchtpomp, PVC-vrij, ø 50 cm, blauw. Belastbaar tot 
150 kg. 

99 232 6607   Stuk 52,02 62,951


