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Sport-Thieme Gymnastiek-
bal-Wandhouder “Eén bal”

Voor grote gymnastiekballen met een dia-
meter van 45-90 cm. Optimale ruimtebe-
nutting, omdat er meerdere houders 
naast mekaar kunnen aangebracht wor-
den. Poeder gecoate buisconstructie met 
pluggen en schroeven. Levering zonder 
bal. Max. belasting ca. 4 kg. 
99 106 9932   Stuk 29,71 35,95 
vanaf 5 per Stuk 27,23 32,95 
vanaf 10 per Stuk 25,58 30,95

Accessoires

Zit- & therapieballen

Trial Bal Boa-Bal
Zet zich door het verlaagde zwaartepunt 
steeds weer in de uitgangspositie terug - 
er is geen balschaal nodig! Ideaal als zit- 
en gymnastiekbal.

 4 Neerwaarts verzet 
zwaartepunt

 4 Veilig
 4 Belastbaar 
tot 500 kg

Togu Gymnastiekbal 
ABS-Powerball

De garantie voor een veilige training. Een 
topproduct uit het B.Co = Body Intelligen-
ce Concept. Deze bal vervult de hoogste 
verwachtingen qua veiligheid en belas-
ting. Gegarandeerd niet barstend bij 
beschadiging van de bal tijdens gebruik. 
De materiaalsamenstelling is gepaten-
teerd. Zilver. 

Kinderen

volwassen

99 107 4563  ø 45 cm Stuk 22,27 26,95 
vanaf 4 per Stuk 19,42 23,50
99 107 4576  ø 55 cm Stuk 25,58 30,95 
vanaf 4 per Stuk 22,73 27,50
99 107 4547  ø 65 cm Stuk 29,71 35,95 
vanaf 4 per Stuk 25,58 30,95
99 107 4589  ø 75 cm Stuk 33,84 40,95 
vanaf 4 per Stuk 31,36 37,95

Sport-Thieme Staander voor 
gymnastiekballen (mobiel)

Voor opberging en transport. Geschikt 
voor 9 gymnastiekballen van 42-75 cm. 
ø 100 cm, H: 182 cm. Ringen individueel 
instelbaar. Levering zonder ballen. 
99 106 9929   Stuk 228,10 276,—

Hoes voor zitballen
Moderne hoes van 100% katoen voor 
comfortabel en ergonomisch zitten. Met 
draagriemen en praktische kraal aan de 
onderkant, die voorkomt dat de bal weg-
rolt. Zonder bal.
•  ø 55 cm: voor zitballen met ø 53-60 cm
•  ø 65 cm: voor zitballen met ø 65-70 cm 
99 280 9407  55 cm Stuk 51,20 61,95 
vanaf 3 per Stuk 45,41 54,95
99 280 9410  65 cm Stuk 55,33 66,95 
vanaf 3 per Stuk 48,72 58,95

Toepassingsvoor-
beelden:
sport-thieme.nl
99 107 4563

Sport-Thieme Wandrek- 
gymnastiekballen “Classic”

Voor grote gymnastiekballen met ø 45-100 
cm, voor 3 tot 5 ballen. Horizontale uitvoe-
ring, L: 240 cm , D: 75 cm, compleet met 
bevestigingsmateriaal, zonder ballen. 
Verzinkt. 
99 106 9903   Stuk 111,57 135,—

Sport-Thieme Balschaal
Geschikt voor alle grote gymnastiekbal-
len. Uiterst robuust en extreem belast-
baar. De bal rolt niet weg bij het opstaan. 
De gaten aan de buitenste rand maken oe-
feningen met tubes en fitnessbanden mo-
gelijk.ø ca. 45 cm. Levering zonder bal. 
99 109 7304   Stuk 30,54 36,95 
vanaf 5 per Stuk 27,23 32,95

Stapelhulp
Voor grote gymnastiekballen tot ø 75 cm.  
Daar de aparte ringen vlak uit elkaar ge-
haald kunnen worden, kan de stapelhulp 
ruimtebesparend worden opgeborgen. 
Hoogwaardige, doorzichtige kunststof, 
koude- en hittebestendig. Bestaat uit 
3 ringen. Levering zonder ballen. ø ca. 
40 cm, H: ca. 15 cm, dikte kunststof: 1 mm. 
99 106 9916   3-delige set 42,11 50,95

Draagnet voor zitballen 
in onze online-shop:
sport-thieme.nl
99 109 7317

Kinderen, ø 40-50 cm, Blauw-Grijs 
99 264 8604 Stuk 59,46 71,95
Volwassenen, ø 60-65 cm, Wit 
99 264 8617 Stuk 61,94 74,95
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 4 Bal rolt terug naar 
beginpositie
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