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Lengte: 3,5 m 
99 122 7505 Stuk 1.606,61 1.944,—
Lengte: 5 m 
99 122 7521 Stuk 2.370,25 2.868,—

gemaakt van staal.  De werking garandeert onbeperkte 
stabiliteit zonder extra verankering. Met gladde, onge-
verfde barren uit dennenhout voor optimale grip. De 
hoogte is 110 cm aan de bovenkant en 87,5 cm aan de 
onderkant. 
99 265 6609   Stuk 1.143,80 1.384,—

Vaststaand 
99 275 7807  2 m Stuk 618,18 748,— 
99 275 7823  3 m Stuk 634,71 768,—
Mobiel 
99 275 7810  2 m Stuk 838,84 1.015,— 
99 275 7836  3 m Stuk 855,37 1.035,—

Dinamica Ballet In de hoogte 
verstelbare Ballet-installatie “Giselle”

Ideaal voor professioneel gebruik: de dubbele balletbar 
kan tot 10 hoogtes worden ingesteld. De afstand tussen 
de 1e en de 10e hoogteverstelling is 27 cm. Uitvoering 
vaststaand: laagste hoogte (hoogste instelling): bovenste 
bar: 93,5 cm (119,5 cm), onderste bar 70,5 cm (96,5 cm). 
Verplaatsbare versie (met rollen/staven elk + 1 cm hoog). 
Houten barren, ø 40 mm. Stabiele stalen voet: 
39,5x32 cm.

Vrijstaand ballettoestel “Prima”
Vrijstaand ballettoestel voor  thuisgebruik. Het lichtge-
wicht systeem is gemakkelijk te verplaatsen. De voeten 
en voetstukken zijn gemaakt van staal. Balletbar van 
dennenhout. Het ongelakte en gladde oppervlak geeft de 
balletbar een optimale grip. H: 96 cm. Voet ø 40 mm, 
balletbar ø 40 mm, voet LxBxH: 39,5x32x1 cm. 
99 265 7107  1,50 m Stuk 279,34 338,— 
99 265 7110  2,00 m Stuk 295,87 358,—

Mobiel ballettoestel  “Isa”, 
in hoogte verstelbaar

Het mobiele ballettoestel voor professioneel gebruik. In 
de twee voetstukken zijn vloerbeschermende rubberen 
wielen ingebouwd. De hoogte van de balletbar is eenvou-
dig te veranderen met een stergreepschroef. De hoog-
te-instellingen zijn genummerd van 1-14: de overeen-
stemmende hoogte kan daardoor  eenvoudig aan beide 
voetstukken worden ingesteld. Voeten en voetstukken 
van staal. Balletbar van dennenhout. Minimale hoogte: 
81,5 cm, maximale hoogte: 120,5 cm. Ca. 51 kg.
99 265 6700  2,00 m Stuk 718,18 869,— 
99 265 6713  3,00 m Stuk 745,45 902,—

Mobiel dubbel ballettoestel  “Maurice” 
3 m

Het ballettoestel voor professioneel ballet combineert op-
timale mobiliteit met het hoogste niveau van stabiliteit tij-
dens de training. De gietijzeren voetstukken zijn elk uitge-
rust met 4 rubberen zwenkwielen. Het toestel kan moeite-
loos worden verplaatst in elke positie. De voetstukken zijn 

96
 cm

Balletinrichtingen

Braigbar
De eerste perfecte, transportabele en toch stabiele bal-
letbar voor de dagelijkse harde training in balletacade-
mies en balletscholen. Beide balletbarren zijn van een 
speciale houtsoort gemaakt (lengte 350 cm) met een 
goed in de hand liggende diameter, gemonteerd op ver-
rijdbare staanders. De hoogten (bovenste bar 110 cm, 
onderste bar 87,5 cm) bleken in de jarenlange praktijk 
voor alle leeftijdsgroepen optimaal te zijn.

 4 Eenvoudig in 
hoogte verstelbaar

 4 Mobiel, door 
geïntegreerde 
wielen
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Stabiele standvoet 
met transportrollen

 4 Ideaal voor 
warming-up 
training
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 4 In hoogte verstelbaar
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 4 Hoog eigengewicht, 
zeer stabiel

 4 Verplaatsbaar door 
lichtlopende wielen


