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Balanceerweg-Egelset
Deze veelzijdige, eindeloze balanceerweg met gripvaste 
noppen is voor kinderen een ware uitdaging. De kleu-
rige elementen zorgen voor tactiele en visuele prikkelin-
gen. Totale lengte: ca. 7,5 m! De set bestaat uit: 
•    8 rechte elementen
•    8 gebogen elementen

Balanceerparcours Heuvelpad
De nieuwe, spannende uitdaging voor 
alle enthousiaste balanceerders. De af-
wisselingsrijke heuvels met twee ver-
schillende oppervlakken bevorderen de 
motorische ontwikkeling en leiden tot 

aangename, sensorisch-tactie-
le ervaringen. De zijdelings 

afgeschuinde elementen 
zijn slipvrij en kunnen 
dankzij het steeksys-
teem vast met elkaar tot 

bochtige of rechte paden 
worden verbonden. Compleet 

met praktische opbergtas. Vanaf 
3 jaar. Totale lengte 4,8 m. 
99 217 0406   8-delige set 214,05 259,—

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruiken 
onder direct toezicht van een volwassene.

 4 Tactiel 
noppenparcours

Balanceren

 4 Aangenaam zachte 
punten en strepen

•    4 kruispunten
Belastbaar tot 80 kg. 
99 128 5101   20-delige set 222,31 269,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruiken 
onder direct toezicht van een volwassene.
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Sport-Thieme® Halve balanceerbol
Met de aan beide zijden bruikbare halve bol van massief, 
geolied beukenhout kunt u balanceerparcours aanleggen 
met veel afwisseling. Traint de motoriek en bewegingsaf-
lopen op onzekere ondergrond. Bevordert concentratie 
en evenwichtsgevoel. Versterkt de voetspieren en het 
dwarsgewelf van de voet. Met ergonomische welving. 
H: 5 cm, ø 14 cm.
Volledig met uitvoerige oefenhandleiding. 
99 127 3117   Stuk 11,16 13,50 
vanaf 5 per Stuk 10,33 12,50 
vanaf 10 per Stuk 9,05 10,95

 4 Beide kanten bruikbaar

Vooral geschikt voor:
 4 Bewegingsscholen
 4 Sportinrichtingen
 4 Psychomotoriek
 4 Revalidatie
 4 Kinderdagverblijven

Pedalo Balance-Box
Het Evenwichts-Parcours voor een verbetering van mo-
torische efficiëntie, concentratie en leerplezier. Ideaal 
voor elke groepsruimte en elk klaslokaal. Stabiele hou-
ten kist (LxBxH 39,4x44,4x21,5 cm), gevuld met 9 hoog-
waardige balanceerelementen uit hout en 2 antisliprub-
beren pads. Compleet met gedetailleerde toepassings-
brochure, testoefeningen en standaardwaardetabellen. 
99 216 1118   Stuk 238,02 288,—

4 

9,05

5 

3 

5 

6 

vanaf

3 

Set

Stepping Stones
Huppelen van steen tot steen - maar voorzichtig: omge-
draaide stenen zijn wankel! Door gebruik van kleurige 
minicirkels ontwerpt u een spannend balanceerparcours, 
ook geschikt voor groepsspelen/-wedstrijden. Terloops 
worden lichaamscoördinatie en balanceervermogen ge-
traind. 4 tollen in de kleuren rood, groen, blauw, geel. 
Extra stabiel door massieve kunststof. Ca. ø 15 cm. 
99 127 6608   4-delige set 25,58 30,95

 4 Aan beide zijden bruikbaar

Set Stepping Stones
De set bestaat uit 3 stepping stones van elke kleur. 
12-delige set 9,01 10,90 besparen! 
99 127 6682 12-delige set 67,73 81,95
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