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Togu® Redondo® Bold
Den “foldbare” bold til talrige øvelser. Den kan 

medbringes overalt, pladsbesparende. Gør bodyforming 
og afslapning let og mulig alle vegne. Meget blødt og 
føjeligt, opskummet materiale. Bolden kan pustes op 
med det medfølgende kunststof-rør. ø 22 cm lukket med 
en prop. Leveres i en gavekarton med øvelsesvejledning. 
Må max. belastes med 120 kg. 
ø: 18 cm. 150 g. Antracit 
71 176 0053 Stk. 65,— 81,— 
fra 16 pr. Stk. 58,— 73,—

ø: 22 cm. 150 g. Blå 
71 176 0037 Stk. 71,— 89,— 
fra 16 pr. Stk. 66,— 82,—

ø 26 cm, 160 g, Rubinrød 
71 176 0040 Stk. 91,— 114,— 
fra 16 pr. Stk. 86,— 107,—

a

ø 22 cm

Gymnic® Overball®

Den originale: Bolden pustes let op med det 
medfølgende rør og proppen sættes i - Så går 
det løs! Når legen er forbi, kan man tage luf-
ten ud og gemme den. Lavet i meget gribe-
venligt, blødt materiale. Bolden er meget let - 
derfor er risikoen for skader minimal. Kan 
også anvendes i vand. ø 23 cm. Ca. 120 g. Leveres i 
ass. farver 
71 109 1609   Stk. 72,— 90,— 
fra 12 pr. Stk. 67,— 84,— 
fra 24 pr. Stk. 61,— 76,—

Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Smådele som kan sluges. 
Kvælningsfare.

c

Togu® Redondo®-Ball Touch
Den populære Redondo Ball med bløde knopper. 

Gennem den nubrede overflade kan man så sanse-stimu-
lere og lave nye øvelsesformer. Leveres med et kuststof-
rør til oppustning, i æske med øvelsesvejledning. 
Må belastes op til 120 kg. 
ø 18 cm, 150 g, Antracit grå 
71 242 8808 Stk. 69,— 86,— 
fra 16 pr. Stk. 63,— 79,—

ø: 22 cm. 150 g. Blå 
71 242 8811 Stk. 75,— 94,— 
fra 16 pr. Stk. 70,— 88,—

ø 26 cm, 160 g, Rubinrød 
71 242 8824 Stk. 98,— 122,— 
fra 16 pr. Stk. 90,— 113,—

b

ø 26 cm

ø 18 cm
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Redondo®: Den sammenfoldelige bold!

Overball®: 
Dejlig blød

ø 22 cm

ø 18 cm

ø 26 cm

Bløde bolde til både store og små
Bestem selv hårdhedsgraden!

Meget blød, fleksibel og vandfast!

Større udvalg på webshoppen:
aktivsport.dk

Legebolde

Se vores webshop med 

mere end 13.000 varer, 

alle vores nyheder og 

mange tilbud.
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