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Ballen

Coördinatietraining

Beginner | Training | Competitiesport 1 2 3

Nieuw!

Bekijk toepassingsmogelijkheden:
sport-thieme.nl
99 194 7104

Teamsport

Levering
zonder iPad
Objectuitrusting

44 Stabiliseert bewegingsapparaat

44 Sterkt buik- en rugspieren

en coördinatie

1 MFT Trim-Disc

Balance-Disc om aan te brengen om de coördinatie te verbeteren in het sportgebied. In het therapiegebied voor
preventie en revalidatie van enkel- en kniegewrichten,
heupgewrichten en de wervelkolom. Overdracht van de
meetgegevens door een bewegingssensor via Bluetooth
en een coördinatie/balans test- en trainingsapp aan
eindapparaten. Alleen voor langzame en gevoelige bewegingen, niet geschikt om op te springen. BxH: 44x8 cm,
3,9 kg. Belastbaar tot 120kg, leeftijd: vanaf 4 jaar.
2 99 287 4005 
Stuk 236,36 286,—

Zwemmen

Gezondheid behouden - stabiliseer het bewegingsapparaat en de coördinatie. Ideaal voor persoonlijke training,
fitnesscenter, fysiotherapie. Voor de liefhebbers van fitness en beweging, voor sporters en patiënten. Belastbaar tot ca. 100 kg. ø 40 cm Met
dvd oefenbeschrijving (in het Duits!)
2 99 191 2500 
Stuk 119,01 144,—

Move - versterk buik- en rugspieren en voorkom letsels.
U traint uw wervelkolom, stabiliseert gewrichten, mobiliseert heupen en bekken en doet spanningen verdwijnen.
Ideaal voor fitness thuis, in het fitnesscenter of de fysiotherapie. Voor allrounder en patiënten. Belastbaar tot ca.
100 kg. ø 40 cm.
Met dvd-handleiding (in het Duits!)
2 99 192 4901 
Stuk 94,21 114,—
vanaf 3per Stuk 89,26 108,—

Atletiek

2 MFT Fit-Disc

3 Nieuw! Togu
“Challenge Disc 2.0”

Fitness

44 6 tollen in één
44 Past zich ideaal

vanaf

41,28

44 Extreem robuust

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Steffen schreef:
“De tol is een eenvoudig,
maar zeer effectief trainingstoestel.”

44 3 toepassingen in

één (2 halve ballen,
1 wip)

Fysiotherapie

aan de vooruitgang aan
44 Ideaal voor therapie, revalidatie,
sport en fitness
44 Antislip oppervlak

Moeilijkheidsniveaus kunnen
eenvoudig en snel worden aangepast door verschillende onderzetstukken

Turnen

1

Met één draai: moeilijkheidsgraad
veranderen!

085-3015552

3

Zwaar

5 Togu Balanceerplank Balance tol

De fitnesstol voor het fitnesscenter. Verkrijgbaar in
3 moeilijkheidsgraden door verschillende radiussen
van de kleurige halve bol op de onderkant. Uiterst robuuste, speciaal geharde massieve kunststof. ø 40 cm.
Belastbaar tot 120 kg.
1 99 129 9609 Licht, roodStuk 46,24 55,95
2 99 129 9612 Medium, groenStuk 46,24 55,95
3 99 129 9625 Zwaar, blauwStuk 46,24 55,95
vanaf 3per Stuk 41,28 49,95

info@sport-thieme.nl

Expert-Tip
Markus Poppen
Fysiotherapeut

“De Deluxe is een echt afwisselingsrijk
trainingstoestel. De moeilijkheidsgraad kan
makkelijk worden gevarieerd door tussen de verschillende onderzetters te kiezen.”

sport-thieme.nl/ Fysiotherapie
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Service

Advies en bestelling:

Medium

Het houten Balance Board biedt een gevarieerde workout. Het antislip-oppervlak van PVC zorgt voor een
standvastige grip tijdens de oefeningen. Via verschillende hulpstukken kan men de moeilijkheidsgraad laten variëren. Ideaal voor beginners en gevorderden. Belastbaar
tot 150 kg. ø 39,5 cm.
1 2 3 99 270 3103 
Stuk 51,20 61,95

Recreatiespelen

De individueel instelbare slimme schijf. Met een eenvoudige beweging draait u de ronde bol aan de onderzijde
los. Hoogte en hellingshoek veranderen, de moeilijkheidsgraad wordt in 6 stappen verhoogd. Wobblesmart
past zich zo aan uw persoonlijke vooruitgang in coördinatie en evenwicht aan. Universeel inzetbaar trainingstoestel voor iedereen – groot en klein, beginners en gevorderden. Ideaal bij therapie, revalidatie, sport en fitness. ø 40 cm.
1 2 3 99 216 2704 
Stuk 63,60 76,95
vanaf 3per Stuk 59,46 71,95
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6 Sport-Thieme Balanceboard “Deluxe”

Psychomotoriek

4 Balanceertol “Wobblesmart”

Licht

