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MFT Sport-Disc
Prestatie - voer uw kracht en uithoudingsvermogen op, 
verhoog uw reactievermogen en verbeter de techniek van 
de sport die u beoefent. Ook met succes gebruikt in fy-
siotherapie, medische trainingstherapie, revalidatiecen-
tra, gezondheidsgymnastiek, competitiesport. Belast-
baar tot ca. 100 kg. Disc ø 50 cm. incl. DVD oefenhand-
leiding (in het Duits!) 

99 191 2526   Set 185,95 225,—

 4 Incl. voetwippen
 4 Traint alle 
lichaamsassen

 4 Traint dieptesensibiliteit
 4 Compleet met tubes en 
trainingsstaaf

Coördinatietraining

Pedalo Trainingsveerplank
Coördinatietoestel voor het gehele lichaam bestemd voor 
stabiliserings-, versterkings- en rekoefeningen staande, 
zittend en in viervoetenstand. De labiele ondergrond ver-
hoogt het aantal ingangsinformaties (opname van prik-
kelingen). Traint dieptesensibiliteit (proprioceptieve trai-
ning), Reactie- en evenwichtsvermogen en verbetert het 
samenspel van zenuwen en spieren. Lxbxh: 
150x45x19 cm. Compleet met tubes, staaf en voetpads. 

99 129 4806   Set 304,96 369,—3 3

Haider Bioswing Posturomed
Een van de meest populaire therapietoestellen voor pro-
prioceptieve, posturale behandeling. Bij veel slechte li-
chaamshoudingen is de veranderde controle over het 
centrale zenuwstelsel de oorzaak. De zelfstandige regu-
latie van de houding wordt ondersteund door Posturo-
med. De door 2 oscillerende circuits opgehangen labiele 
onderlaag, kan voor elke patiënt afzonderlijk worden af-
geremd en individueel worden ingesteld. Met gedetail-
leerde trainingsinstructies . Belastbaar tot 180 kg. Pos-
turomed Compact: Standplaat 40x40 cm, Posturomed 
202: met bevestigingsrail, plaat 60x60 cm. 

99 204 6017   Stuk 1.346,28 1.629,—3

Pedalo Wip-Rotatie board
Het multifunctionele fitness-station voor een veeleisen-
de, driedimensionale training van spieren en coördinatie. 
De enorme veelzijdigheid resulteert uit het magneet-
steeksysteem. De afzonderlijke elementen kunnen sepa-
raat worden gebruikt of door eenvoudig omsteken wor-
den gecombineerd. Het toestel verandert van een rotatie-
schijf in een tol, een wipplank of een draai-wipplank. De 
boven elkaar geplaatste bewegingsrichtingen zorgen 
voor een gelijktijdig trainen van alle lichaamsassen en 
stellen hoge eisen aan de motoriek.
•    Rotatieschijf: het twisten verbetert de mobiliteit en 

sterkt de zijdelingse rug- en borstspieren.
•    Balance-halve bollen: kunnen op 3 posities onder de 

rotatieschijf worden gestoken.
•    Voetwippen: zeer kleine lichaamsonbalansen veroor-

zaken een draai- en wipbeweging die door fijne bewe-
gingscorrecties moeten worden gecompenseerd.

Ideaal voor driedimensionale training in competitiesport, 
school, fitness, therapie, revalidatie of voor training 
thuis. ø 50 cm, h: 14 cm. Incl. 2 halve bollen met mag-
neetsteeksysteem, 2 voetwippen, 4 stoppers. Belast-
baar tot 100 kg 

99 131 3909   Stuk 172,73 209,—

Pedalo Trim-Varioboard
Pedalo Trimm Varioboard + voetwippen = Pedalo 
Trim-Varioboard! Coördinatie- en krachttraining op een 
nieuw niveau. Er ontstaan 2 boven elkaar liggende wip-
bewegingen, een tol- en een wipbeweging of een enkel-
voudige tol- of wipbeweging. Een uitdaging voor de moto-
riek met hoge moeilijkheidsgraad! Bovendien worden de 
complete beenspieren, vooral dan de enkels, evenals de-
len van de romp-, rug- en buikspieren versterkt. Stand-
vlak ø 50 cm, hoogte: ca. 14 cm. Belastbaar tot 100 kg 
Stuk 8,18 9,90 besparen! 

99 131 3808 Stuk 119,83 145,—

3| en 4| 
als wip en draaitol bruikbaar

Voetelementen 
makkelijk te ver-
zetten
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Variabel dankzij het 
plug-in systeem

1 

2 

3 

4 
5 

 4 Voert kracht 
en uithoudingsvermogen op

 4 Verhoogt het reactievermogen
 4 Verbetert de specifieke techniek van 
de tak van sport

Meer informatie op pagina 294

Bekijk nu toepas-
singsvoorbeelden:
sport-thieme.nl
99 191 2526
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