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Set

Plannen, bouwen, balanceren. De elementen kunnen 
op veelvuldige wijze met elkaar worden gecombineerd 
– De fantasie bij het bouwen van balanceerparcours 

Build’n’Balance

Balanceren

Gonge Build’n’Balance 
“Balanceerparadijs”

Een van de meest veelzijdige balanceerparcours vol 
afwisseling! 
Bestaat uit:
•    3 planken  
•    3 balken
•    6 hoge steuen
•     3 lage steunen
•    1 platform
•    1 wip
•    1 slackline 
18-delige set 32,40 39,20 besparen! 
99 216 3518 18-delige set 420,66 509,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.
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Togu Senso Balance Set
Set van 3 paar balanceerelementen met verschillende dy-
namica: 2 balanceerpads, ø 16 cm - hoogte 0,5 cm, 2 ba-
lanceerkussens, ø 16 cm - hoogte 5 cm, belastbaar tot 
150 kg, 2 balanceeregels, ø 16 cm - hoogte 5 cm, 
belastbaar tot 200 kg. Senso-noppen stimuleren de 
voetreflexzones. 
99 269 7707   6-delige set 71,86 86,95

Togu Air Parcours
Deze met lucht gevulde balanceerset is een heel nieuwe 
uitdaging en brengt gegarandeerd beweging en dyna-
miek in het sportuur. De elementen hebben verschillende 
sensomotorische prikkelingen en moeilijkheidsgraden 
die bovendien via de luchtdruk kunnen worden geregeld. 
Hoogtepunt is de jumper die net als een kleine trampoli-
ne werkt. Zeer robuust, lange levensduur en gemakkelijk 
afwasbaar. 
Mini 
99 215 1928 6-delige set 214,05 259,—
Maxi 
99 215 1915 11-delige set 287,60 348,—

Togu Dynair Balanceerkussen “Mini”
Met deze opblaasbare “rivierstenen” kunt u veeleisende 
balanceerparcours bouwen. Hoe meer lucht in de kus-
sens, hoe wiebeliger ze worden en hoe moeilijker het ba-
lanceren wordt. Wie bereikt het doel zonder de bodem 
aan te raken? De aangename noppen aan één zijde sti-
muleren bovendien de tactiele waarneming. Met pomp. ø 
20 cm. 
99 128 6104   4-delige set 47,89 57,95 
vanaf 4 per 4-delige set 43,76 52,95

 4 Set van 4
 4 Incl. balpomp
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SetGonge Build’n’Balance 
“Balanceerchallenge”

In een paar eenvoudige stappen kunt u gevarieerde 
balanceerparcours opbouwen. Bestaat uit:
•  2 wibbelplanken
•  3 balansbalken
•  2 lage steunen
•  3 hoge steunen 
10-delig 30,25 36,60 besparen! 
99 266 1100 10-delig 255,37 309,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.
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Balanceerparcours

Meer Build’n’Balance artikelen en 
sets in onze Online-Shop:
sport-thieme.nl

en -landschappen kent geen grenzen. Ook de moeilijk-
heidsgraad kan aan de kinderen worden aangepast. De 
vlakten, hellingen, trappen en platformen kunnen in 
10, 17 en 24 cm hoogten worden aangelegd. Het systeem 
is uitermate stabiel en tot 100 kg belastbaar.
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