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Sophie Scheder
In de A-ploeg van 
de DTB en lid van 
het nationale turn-

“Een lage oefen-evenwichtsbalk 
is ideaal om nieuwe elementen 
te leren. De lage balkhoogte 
verhoogt het zelfvertrouwen . 
Turners kunnen zich in eerste in-
stantie volledig concentreren op 
de correcte uitvoering van de 
oefening.”

Expert-Tip

Sport-Thieme AirBeam 
by AirTrack Factory

De met lucht gevulde baan is 40 cm breed 
en 10 cm hoog. In het midden van de Air-
Beam bevindt zich een 10 cm brede en 2,5 
mm dikke middellijn. Het dient als oriënte-
ring en bevordert de nette uitvoering van 
de oefeningen.
300x40x10 cm 
99 257 9607  Blauw Stuk 279,34 338,— 
99 257 9610  Roze Stuk 279,34 338,—
500x40x10 cm 
99 257 9623  Blauw Stuk 362,81 439,— 
99 257 9636  Pink Stuk 362,81 439,—

 4 Op lage houten poten
 4 Van hout

Oefen-evenwichtsbalken & Accessoires

derstel. Verkrijgbaar in 3 m en 5 m lengte.  
BxH: 10x16 cm. Opstelafm. (LxBxH): ca. 
300x30x30 of 500x30x30 cm ca. 38 kg of 
42 kg. 10 jaar garantie!
99 119 8124  3 m Stuk 676,86 819,— 
99 119 8108  5 m Stuk 847,11 1.025,—

Sport-Thieme Oefeneven-
wichtsbalk  “Aluminium”

Elastisch, gepolsterd loopvlak voor een 
zachte training, ca. 5 mm dik. Balk van 
aluminium, met slipbestendig vilt over-
trokken. Met stabiele 2-poots stalen on-
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Sport-Thieme Oefeneven-
wichtsbalk

Van hout, met antislipvilt bekleed. Met 
2 houten standvoeten, LxBxH: ca. 
300x10x18 cm. 10 jaar garantie . 
99 122 4607   Stuk 371,07 449,—
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 0326-PS16-
123.8-Z
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Spieth Oefenevenwichtsbalk  
uit schuimstof

Uit speciaal hardschuim met in het mid-
den een witte markering op het loopvlak. 
Loopvlak 15 cm. Onderzijde met klitten-
bandstukken voor de fixering op valmat-
ten. Met klittenband-adaptie aan de uit-
einden voor het verlengen van het loop-
vlak. LxBxH: 250x25 / 15x8 cm. 
99 257 4208   Stuk 387,60 469,—

5 Bänfer Oefenevenwichtsbalk 
uit schuimstof

Methodiek balk voor het oefenen van 
moeilijke gymnastische elementen. Flexi-
bele training dankzij flexibele meerlaagse 
constructie. Met witte oriëntatielijn. Ge-
schikt voor alle ondergronden dankzij de 
antislipvloer. Met behulp van de geïnte-
greerde klittenband is het mogelijk om het 
loopvlak te verlengen door twee Bänfer 

6 
Reivo Rinogym 
Evenwichtsbalk

Op de Reivo Rinogym evenwichtsbalk ver-
zamelen kinderen hun eerste ervaringen 
om later op de grote toestellen vastbera-
den te zijn. Bovenste gedeelte (geel) van 
PE-schuimstof, LxBxH: 200x20/10x10 cm, 
lage gedeelte (blauw) van PUR-schuim-
stof, LxBxH: 200x38/24x15 cm. Belast-
baar tot ca 60 kg. 
99 133 3608   Stuk 152,89 185,—
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Sport-Thieme Evenwichtsbalk 
Van Schuimstof

Voor trainingsdoeleinden. Eenvoudig met 
klittenband op elke turnbank te bevesti-
gen. Van schuimstof, met antislip zeildoek 
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 4 15 cm breed 
loopvlak
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Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl

AirTrack

10 jaar
garantie

Nieuw!  Sport-Thieme 
Oefenevenwichtsbalk  
“Coach”

Methodieke evenwichtsbalk voor het oe-
fenen van gymnastiekuitvoeringen. Hapti-
sche witte lijn voor oriëntatie, zelfs zon-
der visueel contact. Genopte turnmatten-
stof aan de onderzijde zorgt voor antislip 
turnen. Eindeloze combinaties mogelijk 
door klittenbandverbinding. Afmetingen 2 

van 100 % polyester. Tot 80 kg belast-
baar. LxBxH: 350x30/10x20 cm. 
10 jaar garantie! 
99 122 4854   Stuk 287,60 348,—

m balk (LxBxH): 200x25x8cm, 8 kg. Afme-
tingen 3 m balk (LxBxH): 300 x 25 x 8 cm, 
12 kg.
200x25x8 cm 
99 293 9403 Stuk 169,42 205,—
300x25x8 cm 
99 293 9416 Stuk 254,55 308,—
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oefenbalansen te verbinden. Afmetingen 
balk van 2 m (LxBxH): 200x25 / 15x10 cm, 
5 kg. Afmetingen balk van 3 m (LxBxH :) 
300x25 / 15x10 cm, 10 kg.
Blauw 
99 274 4517  2 m Stuk 210,74 255,— 
99 274 4504  3 m Stuk 304,13 368,—
Roze 
99 274 4520  2 m Stuk 210,74 255,— 
99 274 4533  3 m Stuk 304,13 368,—

Nieuw!
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 4 Met witte oriëntatielijn
 4 Eenvoudig verbindingssysteem
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TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

10 jaar
garantie

10 jaar
garantie 2 


