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Sport-Thieme® Sportsvippebræt 
“Klassisk”

Med anti-skrid gummiskive til at lægge på gulvet. 
10 års garanti! 
71 129 5809   Stk. 749,— 936,— 
fra 10 pr. Stk. 694,— 867,—

d

års
garanti10

Sport-Thieme® Sports- 
og Terapi-Vippebræt

Ideel til balance- og itnesstræning i terapi, derhjemme 
eller i itnesscentret. Træner koordination, balance og re-
aktionsevne. Velegnet til forberedelse til idrætsgrene 
som f.eks. tennis og ski. Leveres med en øvelsesvejled-
ning. Ø: 39 cm. H: 8,5 cm. Må max. belastes med 120 kg. 
71 235 3409  Blå Stk. 190,— 237,— 
fra 10 pr. Stk. 182,— 227,— 
fra 20 pr. Stk. 166,— 207,—

71 235 3412  Grøn Stk. 205,— 256,— 
fra 10 pr. Stk. 190,— 237,— 
fra 20 pr. Stk. 174,— 217,—
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ø 33 cm

Togu® Boldpude® Dynair®

Det pladsbesparende alternativ til de store sidde-
bolde. Ideel som labilt underlag for rygtræning, itness, 
gymnastik, terapi og rehabilitering. Som siddepude hol-
der den discus i sving og træner rygsøjlens muskulatur. 
Behagelig fløjlsblød overflade. Lufttrykket kan reguleres. 
71 128 3004  Terra Stk. 284,— 355,— 
fra 5 pr. Stk. 270,— 338,— 
fra 10 pr. Stk. 264,— 330,—
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 ✔ Inkl. øvelsesposter med mange 
terapeutiske anvendelsesmulig-
heder

ø 33 cm/ 
ø 36 cm

 ✔ Alsidige træningsmuligheder for 
ben, mave, ryg og bækken.

Alt til balancen
Vores produkter til din balance

1.472 andre 

terapiprodukter

Nyhed!  Sport-Thieme® Movebox
Med dette multifunktionelle sportsredskab får 

man mange træningsmuligheder på kun 2 m² : Mulig-
hederne række fra siddende øvelser ved f.eks. genop-
træning og terapi til mere ambitiøs itnesstræning 
med elastikbånd og bindevævstræning. Trænings-
redskaberne kan let opbevares i kassen.
LxBxH: ca. 67x50x44 cm. Vægt: ca. 13 kg.

Den fyldte Movebox indeholder:
•    1x Korkrulle (30 cm lang, ø 10 cm)
•    1x Sport-Thieme Gymnastikmåtte “Club 10”
•    1x Thera-bånd i 5,5 m rød (medium)
•    1x Sport-Thieme Balancepude “Gymit”, 33 cm
•    1x Sport-Thieme Pilates Soft Ball, ø 22 cm. grå
•    1x Sport-Thieme Sjippetov, blå
•    1x par Sport-Thieme Vægtmanchetter, væt pr. stk. 1 kg
•    1x par Sport-Thieme Aerobic Håndvægte, vægt pr. stk. 1 kg
•    1x Sport-Thieme Gymnastikstav af bøgetræ, 60 cm
•    2x Sport-Thieme Elastiske Tekstilbånd, 7 kg
•    2x Sport-Thieme Elastiske Tekstilbånd, 10 kg

Fastgørelses-
muligheder til 
elastikbånd og 
tubes

Movebox uden indhold 
71 269 2207 Stk. 2.268,— 2.835,—

Movebox med indhold 
71 269 2210 Sæt 3.416,— 4.270,—

Nyhed! i
Se utallige øvelseseks-
empler på webshoppen:
aktivsport.dk

Movebox
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 ✔ Inkl. øvel-
sesforslag

 ✔ Må max. be-
lastes med 
120 kg.

Sport-Thieme® Balancepude “Gymit”
Den perfekte siddepude til hjemmet, kontoret eller 

skolen. Den forbindes på behageligvis med fordelene fra 
en gymnastikbold med kilepude. Den ranke holdning bli-
ver optimeret og kropsmuskulaturen stabiliseres. På den-
ne måde undgår man fejlholdning og spændinger. regu-
lerbart lufttryk
ø 33 cm 
71 256 0801  Blå Stk. 174,— 217,— 
fra 5 pr. Stk. 157,— 196,—

71 256 0814  Antracit Stk. 174,— 217,— 
fra 5 pr. Stk. 157,— 196,—

 ✔ Nu endnu bedre: forstærket kant
 ✔ Hold ryggen it
 ✔ Ergonomisk siddeholdning

ø 36 cm 
71 256 1006  Blå Stk. 198,— 247,— 
fra 5 pr. Stk. 174,— 217,—

71 256 1019  Antracit Stk. 198,— 247,— 
fra 5 pr. Stk. 174,— 217,—

fra aktivsport.dk
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