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 4 Ideaal om 
te balanceren

Sport-Thieme 
Balance-Touw

Van natuurvezel hennep, 2 m lang, ø 
6 cm, met lederen uiteinden. Dr. Anette 
Bauer (Duitse sporthogeschool Keulen) 
schrijft: “Het evenwichtstouw is met het 
oog op zijn veelzijdigheid en zijn grote uit-
daging een (ook) voor kinderen met mini-
male cerebrale disfunctie een uitstekend 
geschikt oefenmiddel.” 
99 269 3301   Stuk 68,55 82,95
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Balanceren

Accessoires

Sport-Thieme 
Balanceermuur

Met het insteeksysteem maakt u een stabiel 
muurtje dat tot balanceren uitnodigt. De ele-
menten laten zich willekeurig samensteken, 
zo krijgt u telkens nieuwe parcours die tot 
3,6 m lang kunnen worden. Breedte van 
stapvlak: 5 cm. Belastbaar tot 80 kg. Be-
schikbaar in volgende sets:
•    Bocht: 12 bochten
•    Kruis: 12 rechte, 1 bocht
•    S: 12 bochten, 4 rechte, 2 eindstukken
•    8:  18 bochten, 8 rechte, 1 kruis
Bocht 
99 175 2205 12-delige set 60,29 72,95
Kruis 
99 175 2218 13-delige set 67,73 81,95
S 
99 175 2221 18-delige set 85,95 104,—
8 
99 175 2234 27-delige set 131,40 159,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 
jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een volwasse-
ne.

Sport-Thieme Accessoire voor 
Balanceer-muur eind/verbind-
stuk

Het praktische accessoire voor het verbinden 
van de elementen of om een eindelement aan 
de balanceermuur te plaatsen. Eindstuk Lx-
BxH: ca. 12x5x12,5 cm, ca. 93 g, verbindings-
stuk LxBxH: 12x12x12.5 cm, ca. 200 g. 
99 281 1707  Eindstuk Stuk 3,26 3,95 
99 281 1710  Verbindingsstuk Stuk 4,09 4,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 
jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

Set van 12 “Bocht”

Set van 13 “Kruis”
Set van 18 “S”

Set van 27 “8”

Eindstuk

Verbindingsstuk

1 

2 

 4 2,6 m lang
 4 Gripvast en zacht

Sport-Thieme Zandslang 
Multimax

Extra lang, kleurrijk balanceerparcours. 
Bevordert het evenwichtsgevoel en de 
tactiele waarneming. Het elastische 3-D 
textiel masseert en sensibiliseert de voet-
zolen. L:  2,60 m. Bekleding: 100% po-
lyester, gevuld met 7 kg kwartszand. 
99 198 5564   Stuk 68,55 82,95
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Sport-Thieme Zandslang

Motiveert om op te balanceren en rolt 
daarbij niet terzijde . De zandslangen lig-
gen recht of gekromd, over- of onder el-
kaar. Het elastische 3D-textiel masseert 
en sensibiliseert de voetzolen. Ideaal ook 
voor therapie van waarnemingsgebreken. 
Bekleding van 100 % polyester, gevuld 
met 4 kg kwartszand. L: 170 cm, ø 6 cm. 
99 198 5506  Blauw Stuk 38,80 46,95 
99 198 5519  Oranje Stuk 38,80 46,95

5 

Togu Senso Balance Balk Set
De met lucht gevulde, halfronde balan-
ceerbalk is een fantastisch element  in elk 
balanceerpad. Kegelvorminge noppen op 
de bovenzijde stimuleren de voetzolen bij 
het eroverlopen en verbeteren de waarne-
ming. LxBxH: 50x7,5x5 cm. Telkens een 
balk in rood, groen, blauw per set. 
99 194 9605   3-delige set 86,78 105,—
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 4 3-delige set

 4 Willekeurig 
samen te 
stellen

Prijs-Tip!
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