
58 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Fun-& Therapieballen

 4 10-delige set

 4 Mat, glad oppervlak
“Palm”

“Beach”

Emotie-ballen

 4 Set van 30

 4 Ideaal voor werpen 
en rollen

Togu Sunrise 
Regenboog bal

Ideale kinderspeelbal! Gemakkelijk te 
vangen, grijpen en werpen. Variabel op-
blaasbaar, gripvast, aangenaam en volle-
dig nieuw soort oppervlak door de ronde 
noppenstructuur. Ook geschikt voor gym-
nastiek, ontspanning, betere doorbloe-
ding. Bruikbaar in het water. 
ø 18 cm, 180 g 
99 109 4334 Stuk 7,85 9,50 
vanaf 10 per Stuk 7,02 8,50
ø 23 cm, 220 g 
99 109 4347 Stuk 9,88 11,95 
vanaf 10 per Stuk 9,05 10,95

deze ballen bij het uitdrukken van 
stemmingen. ø 20 cm. 
99 262 6202   6-delige set 25,58 30,95

Togu Neon- 
Regenboog bal

Een nieuwe ongelooflijke kleurenpracht. 
De intense modieuze kleuren vloeien in 
elkaar. Mat, glad oppervlak. Deze “lichte” 
gymnastiekballen zijn geschikt voor alle 
oefeningen en balspelen. Met naaldven-
tiel. Ook bruikbaar in het water. 
ø 18 cm, 110 g 
99 109 1205 Stuk 6,20 7,50 
vanaf 10 per Stuk 5,37 6,50
ø 21 cm, 115 g 
99 109 1218 Stuk 7,40 8,95 
vanaf 10 per Stuk 6,57 7,95
ø 24 cm, 125 g 
99 109 1221 Stuk 9,05 10,95 
vanaf 10 per Stuk 7,85 9,50
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Sport-Thieme Neopreen- 
Volleybal “Neogrip”

Zachte, met lucht gevulde bal voor binnen 
en buiten. Ideaal ook op de schoolspeel-
plaats! Angstvrij spel door de zachte neo-
preen-hoes. Optimale grip door de extra 
aangebrachte rubberen strepen.  Met 
naaldventiel. Maat 5 (ø ca. 22 cm). 
99 264 8200-1  “Palm” groen-blauw 
99 264 8213-1  “Beach” geel-oranje 
 Stuk 17,31 20,95 
vanaf 10 per Stuk 15,66 18,95
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Sport-Thieme Neopreen-
Voetbal “Neogrip”

Zachte, met lucht gevulde voetbal met 
goede grip door extra rubberen strepen. 
Ideaal voor de training en om binnen en 
buiten te spelen - ook op de schoolspeel-
plaats of in de sporthal! Angstvrij spel 
door de zachte neopreen-hoes. Met 
naaldventiel. Maat 5 (ø ca. 22 cm). 
99 259 6004-1   Stuk 17,31 20,95 
vanaf 10 per Stuk 15,66 18,95
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Mini Emo-Ballen
Set van 30 ballen met bedrukte emotione-
le gezichten. In totaal zijn er 6 verschillen-
de motieven - telkens 5 ballen per motief. 
Plastic. ø 6 cm. 
99 269 0201   30-delige set 33,84 40,95
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Emo-Ballen
Bevorderen creativiteit en hebben een 
hoog uitnodigend karakter. 3 grappige 
baldesigns. Plastic. 
ø 23 cm 
99 270 8124 12-delige set 31,36 37,95
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Ballen “Emotional Faces”
6 luchtgevulde bonte ballen met lachen-
de, ernstige en treurige gezichten.  Naast 
het gebruik in leuke balspelletjes helpen 
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Top beoordeling
sport-thieme.nl

Gert schreef:
“Goed materiaal, veel-
zijdig bruikbaar, ook 
voor watergymnastiek.”

Togu Bonte ballen
Lichte speel- en plezierbal. Ideaal voor 
kinderopvang, school en vereniging. 
Made in Germany. Uit Ruton, met ventiel, 
ø 11,5 cm. 
99 258 6902   10-delige set 30,54 36,95
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 4 Gripvast door 
ronde noppen

ø 23 cm

ø 23 cm ø 20 cm

ø 22 cm

ø 11,5 cm

ø 6 cm

ø 18 cm

ø 21 cm

ø 18 cm

15,66
vanaf


