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Atletiek

44 Halfronde aluminium bol

met rubberen antislippad

1 Sport-Thieme Sporttol “Classic”

Met antislip rubberschijf om op de bodem te plaatsen.
10 jaar garantie!
3 99 129 5809 
Stuk 76,82 92,95
vanaf 10per Stuk 68,55 82,95
Zwemmen

Sport-Thieme Sporttol

10 jaar
garantie

Met antislipoppervlak en ingefreesd middelpunt
vorm is het kantelmoment aanzienlijk groter dan bij ellipsvormige kunststof tollen. Vandaar dat elke evenwichtsoefening een sportieve uitdaging wordt voor
evenwichtsgevoel en coördinatievermogen. En als neveneffect worden voet-, been- en bekkenspieren versterkt, bij oefeningen die knielend, zittend of op de

buik liggend worden uitgevoerd geldt dat ook voor de
rompspieren. Sport-Thieme sporttollen bestaan uit een
beklede houten schijf met ø ca. 37 cm, en een vastgeschroefde, 11 cm hoge aluminium halve bol met stalen
kern. Ze zijn zeer belastbaar tot een lichaamsgewicht
van 180 kg. Met uitvoerige oefeninstructies (Duits)!

Fitness

Niet te onderschatten! Sport-Thieme sporttollen rusten
door de ingewerkte stalen kern stabiel op de bodem tot
er iemand op gaat staan. Als de tol ook maar één ietsje
buiten zijn zwaartepunt wordt belast, ontstaat onmiddellijk een gevoelig evenwicht, hij kantelt terzijde - en
de sporter moet meteen reageren. Door de halve bol-

Fysiotherapie
Turnen
Psychomotoriek

Top beoordeling
sport-thieme.nl

“Prof”

Gerte schreef:
“Gewoon klasse! Deze
sporttol is van zeer hoge kwaliteit en geeft een
goed gevoel. Perfecte
balanstraining voor de
hoogste eisen. Beter
kan niet.”
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Recreatiespelen

vaste, met kunststof
gecoate halve kogel

coördinatietraining

info@sport-thieme.nl

2 Sport-Thieme Sporttol “Profi”

Geschikt voor elke ondergrond dankzij de met antislip
en slijtvaste kunststof beklede halve bol.
10 jaar garantie!
3 99 129 5838 
stuk 97,52 118,—
vanaf 10per stuk 85,95 104,—

sport-thieme.nl/ Fysiotherapie

303

Service

085-3015552

85,95

44 Met antislip en slijt-

Meer trainings- en therapiehulpen in
onze online shop
sport-thieme.nl

Advies en bestelling:

vanaf

