1.001 legeideer

482 psykomotoriske
øvelsesredskaber

Kun den bedste kvalitet!

fra aktivsport.dk

✔ Dobbeltsyet kant
✔ Inkl. Rygsæk med øvelsesbog På tysk

✔ Til grupper fra 5 personer og op ad
✔ Tunneltræk - line - sømmen er skjult

TOP anmeldelse
aktivsport.dk

Denise skrev:
“Lav pris, stor efekt - Til
begyndere og
børneidræt er det præcist det rigtige. Kvaliteten er rigtig god.”

a Sport-Thieme® Faldskærm
med gribestropper

Til udvikling af elementær motorik og utallige aktivitetsmuligheder for børn og
voksne. Meget kraftige kantbånd for bedre greb. Dertil er en 10 mm tyk kordel indsyet så mange kan lege med faldskærmen. 100% Polyester, meget let og behageligt greb, flammehæmmet. Leveres i pose. Komplet med 48-siders øvelsesbog
PÅ TYSK.

ø 3,5 m, 8 stropper
71 135 4414

Stk. 481,— 601,—

ø 5 m, 12 stropper
71 135 4427

Stk. 780,— 975,—

EKSPERT-RÅD!

ø 6 m, 12 stropper
71 135 4430
Stk. 1.032,— 1.290,—
ø 7 m, 16 stropper
71 135 4443

Stk. 1.213,— 1.516,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn af en voksen.

Udo Nickel
Vicedirektør og uddannelsesleder for ERGON uddannelsescenter for ergoterapi

Faldskærme kan anvendes indenfor
alle områder til at fremme bevægelse og koordination. Glæde og meningsfuld bevægelse fremmer sociale færdigheder og interaktion hos
både unge og gamle.“

c

b

d Sæt

med 12
dele

✔ Ideel at balancere på

b Sport-Thieme® Sandslange

Motiverer til at balancere på den - og
ruller ikke til siden. Sandslangen ligger
lige eller krummet. Det elastiske 3D-tekstil masserer og stimulerer fodsålerne.
Ideel også til terapi ved sansedeicit. Betræk 100% Polyester, fyldt med 4 kg.
kvartssand. L: 170 cm, ø 6 cm.
71 198 5506 Blå
Stk. 434,— 542,—
71 198 5519 Orange Stk. 434,— 542,—
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c Spiral-krybetunnel

®
d Sport-Thieme

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn af en voksen.

Gør balance-træningen til en spændende
leg, som samtidig giver en behagelig fodmassage. Fremmer koordination og bevægelighed såvel som kropsbevidsthed. Egner sig også til diverse styrke-øvelser og
forskellige lege. Med nåleventil til individuel trykregulering. Ø: 16 cm. Må max.
belastes med 90 kg. Leveres i ass. farver.

Lavet af nylon 100%, særdeles robust. Også velegnet til brug udendørs.
Ved hjælp af den indarbejdede spiral kan
krybetunnelen trækkes ud til 3 m længde,
ø 60 cm. Kan foldes sammen for pladsbesparende transport og opbevaring.
71 135 6612
Stk. 646,— 808,—

Balance-Pindsvin, sæt

TOP anmeldelse
aktivsport.dk

Mia skrev:
“Et fedt produkt - føles
godt. Godt for mit blodomløb og meget aktiverende! Den vil jeg ikke
leve uden. Kan varmt
anbefales!”

Sættet består af 6 par/12 stk balancepindsvin i ass. farver. Enkel, individuel
trykregulering ved hjælp af nåleventilen.
Ø: 16 cm. Må max. belastes med 90 kg.
71 186 5211 Sæt med 12 938,— 1.172,—
Priser er oplyst ekskl. moms og inkl. moms

