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Classic: 
met bal en 
kleine ballen

 4 Incl. antislip mat
 4 Met verbindingsplatform

In de set 7|: incl. 
kantelvoetplanken

Pedalo Physiostation “5S”
Creëer een uitgebreide evenwichts- en co-
ordinatietraining op een uiterst kleine 
ruimte! Het variabele 5S station verenigt 
alle mogelijkheden van het geteste 5S co-
ordinatieparcours op slechts 2 m² - incl. 4 
trainingsapparaten, weerstandsbanden, 
opbergwagen en standplatform met klem-
tafel. De focus van de training ligt op 
evenwicht, coördinatie, mobiliteit en ver-
sterking. Ideaal voor kleinere revalidatie- 
en fysiotherapiepraktijken evenals thuis. 
Belastbaar tot 150 kg.
Bestaat uit:
•  Pedalo balanceboard 
•  Pedalo Twister 50 
•  Pedalo balanstrim 
•  Pedalo veerplank 50 
•  2 elastische lussenbanden 
•  Voetlus 
•  Pedalo stellingwagen 
•  Pedalo basisstation met klemtafel 
•  5 oefeningsposters (Duits) 

99 260 8206   Stuk 1.057,02 1.279,—3

Pedalo Balanceerplank  
Rola-Bola “Sport”

Gewichtsverschuivingen brengen de 
plank in beweging en vereisen een sterk 
evenwichtsgevoel. De beweging is lineair. 
Zelfs de kleinste wankelbaarheid vereist 
een snelle en behendige tegenbeweging. 
Deze komen steeds meer onder controle, 
zijn veilig en de lichaamshouding wordt 
getraind. Plank van gelaagd hout 60x35 
cm met rubberbuffers, wals van massief 
hout ø ca. 10 cm. Belastbaar tot 120 kg. 
Zonder weerstandsbanden. 

99 134 7917   Stuk 58,64 70,95 
vanaf 5 per Stuk 53,68 64,95
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Accessoires
Pedalo Textiel-Powerband

Eenvoudig inhaken in het Pedalo-coördi-
natietoestel. Maakt een hoog effectieve 
kracht- en coördinatietraining mogelijk. 
Set van 2 weerstandsbanden, 2 in-
haaklussen en karabijnhaken. L: 140 cm 
met 9 griplussen voor handen en voeten. 
Wasbaar. 

99 262 4802   2-delige set 29,71 35,953

Pro: met bal

Pedalo Stabilisator “Sport”
Trainingstoestel voor het gehele lichaam 
ter verbetering van de sensorische sturing 
van lichaamshouding en beweging. De 
kleinste onbalansen en instabiliteiten in 
het bewegingsapparaat worden door de 
hoge gevoeligheid van het driedimensio-
naal werkend platform opgemerkt. Reac-
tievermogen en stabilisatie van uw hou-
ding worden verbeterd. Topsporters ge-
bruiken de stabilisator voor het optimali-
seren van hun bewegingen en het 
verkorten van reactietijden. Standplat-
form 60x35 cm, compleet met antislip 
mat. Belastbaar tot 150 kg. 

99 214 1406   Stuk 262,81 318,—3

Pedalo Stabilisatoren
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SetPedalo 
Stabilisator-Set

Zeer veeleisende training door het 
combineren van stabilisator en 
kantelvoetplanken.
De set bestaat uit:
•  1 Stabilisator, 6|
•  1 paar kantelvoetwipjes 
Set 22,27 26,95 besparen! 

99 214 1480 Set 292,56 354,—3
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Pedalo Stabilisator “Profi”
Op de 2 aparte standplatforms (elk 
54x13 cm) werken de benen afzonderlijk 
van elkaar. De mobiliteit naar alle zijden 
bevordert de stabiliteit in de voet- en on-
derbeenspieren. Eenzijdige spieren en co-
ordinatieve zwakten zijn beter herken-
baar. Voor de reducering van de moeilijk-
heidsgraad kan er alternatief een groot 
standplatform (54x35 cm) geplaatst wor-
den. De beweging is van gemakke-
lijk-moeilijk in 10 stappen instelbaar. Met 
anti-slipmat. Belastbaar tot 120 kg. 
Lxbxh: 58x58x44 cm. Beschermd design/
patent. 

99 260 7203   Stuk 338,02 409,—3
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Pedalo Bike.Visual.Trainer
Het perfecte trainingstoestel om motori-
sche vaardigheden, zoals lichaamsba-
lans, reactie- en handelingssnelheid te 
trainen. Het natuurlijke berken multiplex 
kader is dynamisch gemonteerd op een 
stevige basis. Handgrepen en standvlak-
ken zijn zo gemonteerd om de typische 
houding van de mountainbiker aan te kun-
nen nemen. Het hele spierstelsel wordt 
aangesproken om de dynamiek van het 
trainingsapparaat tegen te gaan en om in 
evenwicht te blijven.
Afmetingen 
•  48 Natuur 75x45x80 cm
•  42 Natuur 75x45x77 cm.
Belastbaar tot 120 kg. 

99 282 1708  48 Natuur
 Stuk 280,17 339,— 

99 282 1711  42 Natuur
 Stuk 254,55 308,—
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Togu Bike Balance-Board
Hoogst effectief, sensomotorisch trai-
ningstoestel. Verschillende uitvoeringen 
voor beginners en profs. Korte en inten-
sieve trainingssessies. Moeilijkheids-
graad makkelijk aan te passen. Incl. in-
structies en pomp. Belastbaar tot 150 kg. 

99 136 0123  Pro Stuk 329,75 399,— 
99 136 0107  Classic Stuk 511,57 619,—
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Meer informatie op pagina 294

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

Coördinatie


