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Soft-fitnessballen
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 4 Zeer hygië-
nisch met 
Actisan*

*Actisan-Info op pag. 222

Togu Redondo-Bal 
Mini set 2

Kleine en handige 2-delige set. 
Voor gezondheids- en figuurtraining. 
Anti-slip oppervlak, uit ruton, ø 14 cm, 
blauw. 
99 264 6608   2-delige set 14,01 16,95

 4 1| 2| 3| incl. Plastic rietje 
voor het opblazen

Togu Redondo-Bal Touch
De populaire Redondo-bal met zachte 
noppen. Door het noppige oppervlak kun-
nen extra sensorische prikkels worden 
gegeven en nieuwe oefenvormen ontwik-
keld. In geschenkverpakking met oefen-
instructie. Belastbaar tot 120 kg. 
ø 18 cm, 150 g, antraciet 

Togu Redondo-Bal Plus
Deze fitness bal brengt nieuwe en opwin-
dende oefenvarianten. Dankzij het grip-
vast oppervlak nu nog veiliger tijdens het 
evenwichtsturnen. Geschikt voor gezond-
heidsbevorderende training, kracht- en 
swingoefeningen. In de Actisan* uitvoe-
ring zeer hygiënisch, de schadelijke 
micro-organismen kunnen zich niet 
vastzetten. Belastbaar tot 150 kg. 

ø 14 cm

Togu Redondo-Bal
De opblaasbare bal voor  Pilates, fitness 
en bekkenbodemtraining. Maakt bodyfor-
ming en relaxing nu overal mogelijk. Met 
weinig lucht kan de bal ook worden ge-
bruikt als steunkussen voor de rug of nek. 
Kan ook in het water worden gebruikt. 
Zeer zacht en soepel, geschuimd materi-
aal. De bal wordt met meegeleverd 
kunststof rietje opgeblazen en met een 
stop afgesloten. In geschenkverpak-
king met handleiding (in het Duits!). 

Belastbaar tot 120 kg. 
ø 18 cm, 150 g, antraciet 
99 176 0053 Stuk 7,02 8,50 
vanaf 16 per Stuk 6,20 7,50
ø 22 cm, 150 g, blauw 
99 176 0037 Stuk 7,85 9,50 
vanaf 16 per Stuk 7,02 8,50
ø 26 cm, 160 g, robijnrood 
99 176 0040 Stuk 8,22 9,95 
vanaf 16 per Stuk 7,40 8,95

Top beoordeling
sport-thieme.nl

1 Sport-Thieme Soft Bal
Zeer zachte, aangename bal speciaal voor 
kracht- en ontspanningsoefeningen. Zeer 
variabel inzetbaar daar de druk individu-
eel aangepast kan worden. 
99 149 1568  19 cm, groen Stuk 6,20 7,50 
vanaf 10 per Stuk 5,37 6,50
99 149 1571  22 cm, grijs Stuk 7,02 8,50 
vanaf 10 per Stuk 6,20 7,50
99 149 1539  25 cm, blauw Stuk 7,40 8,95 
vanaf 10 per Stuk 6,57 7,95
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 4 Ideaal voor gymnastiek-
oefeningen en revalidatie

Softballen
Voor alle softballen van deze pagina:
•     Super zacht en aangenaam
•    Hardheid vrij instelbaar
•   Versterkt buik, nek, been en billen
•  Waterdicht

ø 19 cm

ø 22 cm

vanaf1 6,20
vanaf2 5,37

ø 25 cm

 4 Incl. kunststofrietje voor op te blazen

Voorbeelden van toe-
passingen: sport-thieme.nl

99 176 0053

99 242 8808 Stuk 7,85 9,50 
vanaf 16 per Stuk 7,02 8,50
ø 22 cm, 150 g, blauw 
99 242 8811 Stuk 9,05 10,95 
vanaf 16 per Stuk 7,85 9,50
ø 26 cm, 160 g, robijnrood 
99 242 8824 Stuk 9,05 10,95 
vanaf 16 per Stuk 8,22 9,95

ø 38 cm, 500 g. 
Lichtgroen (zonder Actisan) 
99 272 8504 Stuk 19,42 23,50 
vanaf 12 per Stuk 16,94 20,50 
vanaf 24 per Stuk 16,12 19,50
Antraciet (met Actisan) 
99 272 8517 Stuk 21,07 25,50 
vanaf 12 per Stuk 18,60 22,50

ø 38 cm
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