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Pedalo Veerplaat “32”
Nu nieuw: Senso-veersysteem met opti-
male veerwerking bij elke gewichtsklas-
se. Reageert gevoelig op veranderingen 
van de houding die onmiddellijk moeten 
worden gecompenseerd. Uitermate ge-
schikt voor coördinatieve stabiliserings-
oefeningen van spronggewricht en 
beenas. Voor oefeningen op één of twee 
benen. ø 32 cm, h: 20 cm. Geschikt voor 
een lichaamsgewicht van 15–100 kg. 

99 128 5228   Stuk 95,04 115,—

 4 Beste functies op 
elke ondergrond

 4 Compleet met Thera-tubes 
en lussen

Pedalo Stabilisator 
therapie

Traint coördinatie- en reactievermogen en 
stabiliseert het houdingsapparaat. Door 
de bewegingsbegrenzer worden bewe-
gingsruimte, trillingssnelheid en moeilijk-
heidsgraad ingesteld. Ideaal voor het trai-
nen van standzekerheid en in de preven-
tie tegen vallen, ook bij patiënten met 
neurologische problemen. Afmeting zon-

 4 Zeer stabiele uitvoering
 4 Moeilijkheidsgraad

Coördinatietraining

der standplatform LxBxH: 58x58x108 cm. 
Afmeting met standplatform (LxBxH): 
75x58x108 cm. Belastbaar tot 150 kg. Met 
oefeninstructies en antislip mat.
Zonder standplatform 

99 215 1407 Stuk 338,02 409,—
Met standplatform 

99 215 1410 Stuk 387,60 469,—
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Pedalo Balance-Board
Hoogwaardige balancetol met stabiele 
bodemplaat en labiel oefenvlak dat op 
een zachte rubberen demper flexibel ge-
monteerd is. Het grote standvlak laat vele 
stabiliteits- en evenswichtsoefeningen 
toe zowel zittend, liggend, steunend en in 
heupbreedtestand. Poten met rubberbe-
kleding waarborgen een niet slippende 
stand op elke ondergrond. Met antislip-
sticker. ø 50 cm. Belastbaar tot 100 kg. 

99 132 4004   Stuk 103,31 125,—2

Pedalo Step Rocking Board
Bevordert de stabiliteit in de enkel. Verbe-
terd trainingsresultaten door 2 verschil-
lende boogstralen. Met anti-slip lopers. 
LxBxH: 52x22x40 cm, 6,3 kg, tot max. 
150 kg belastbaar. 

99 265 6801   Stuk 128,10 155,—2

Pedalo Veerplank “50”
De minitrampoline traint niet alleen het 
uithoudingsvermogen en de springkracht, 
het zorgt ook voor reuzepret. De variabele 
senso-veren zorgen voor zwaai- en spring-
belevenissen bij kinderen vanaf 15 kg en 
volwassenen tot 115 kg. ø 50 cm, h: 18 cm. 

99 131 3505   Stuk 135,54 164,—2
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Zonder 
standplatform

 4 Verhoogt het toegestane lichaamsgewicht met 15 kg

Pedalo Veer inschuifelement
Geeft de Pedalo-veerplanken meer stabili-
teit. Gewoon één of meerdere Pedalo 
veer-elementen tussen de planken plaat-
sen. Hierdoor kan de instabiliteit vermin-
derd worden, maar ook specifiek inge-

steld worden. Bovendien kan de belast-
baarheid worden verhoogd, waardoor 
trainen ook mogelijk wordt door mensen 
met een hoger gewicht. 17x9x9 cm 
99 262 3001   Stuk 33,84 40,95
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4 Pedalo Vestimed
Patent 102007048399. Universeel trai-
ningstoestel voor het gehele lichaam voor 
fitness, therapie en revalidatie. Versterkt 
armen, benen, rug, romp, buik. Sterkt co-
ordinatieve vaardigheden, omdat alle oe-
feningen in een instabiele stand, zit of 
steun worden uitgevoerd. U traint met of 
zonder gebruik van de weerstandsban-
den, hand- en voetlussen, die eenvoudig 
met karabijnhaak worden bevestigd. Ook 
geschikt bij neurologische problemen 
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(Parkinson, MS). Het nieuwe Senso-veer-
systeem heeft al vanaf een belasting van 
15 kg een zacht inveren tot gevolg. Door 
het nieuwe bevestigingssysteem worden 
de hand- en beenweerstandsbanden indi-
vidueel op het prestatievermogen van de 
gebruiker ingesteld. Anti-slip, waterafsto-
tend oppervlak. ø 50 cm, H: 18 cm. Ge-
schikt voor een lichaamsgewicht van 30–
110 kg. Aanbevolen door de Deutsche 
Parkinson Vereinigung e.V. bij gebruik 
volgens de HORA-methode. 

99 209 6520   Stuk 164,46 199,—2

Meer trainingstoestellen 
in onze online-shop:
sport-thieme.nl
Coördinatie


