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Bloeddrukmeting
Thuis of onderweg de bloeddruk meten is van vitaal belang om hypertensie onder 
controle te houden. Bovenarm- of polsmodel, wij hebben de juiste oplossing voor u. 
Nauwkeurig, betrouwbaar en praktisch.

Ademhalingstherapie
Onze samenleving krijgt tegenwoordig steeds meer te maken met 
ademhalingsproblemen. Voor een doeltreffende behandeling en snelle verlichting 
van uiteenlopende ademhalingsaandoeningen bieden we een voortreffelijke keuze 
aan producten aan.

Gewichtsbeheersing
Uw gewicht en lichaamssamenstelling in de gaten houden is belangrijk 
om een goed evenwicht te behouden. Stap gewoon op een van onze 
lichaamssamenstellingsmeters en u kent uw cijfers.

Activiteitsmeting
Elke beweging telt. Blijf gemotiveerd door uw vorderingen op de voet te volgen.

Temperatuurmeting
Koorts is een eerste teken dat er iets niet goed gaat. U wilt kunnen rekenen op 
de grootste betrouwbaarheid. Bij OMRON kunt u kiezen uit een assortiment 
voortreffelijke modellen.

Pijnbeheersing
Pijn kan u echt beperken in uw dagelijks leven.
Verlicht pijn daarom snel en doeltreffend om uw leven op uw manier te kunnen 
blijven leiden.
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Met de M7 Intelli IT introduceert OMRON onze recentste 
innovatie op het gebied van nauwkeurigheid: de Intelli 
Wrap Cuff. We hebben er ook de OMRON-smartphone-
app in geïntegreerd: OMRON connect.

Gebruiksvriendelijke all-in-one bovenarmbloed-          
drukmeter. Voer nauwkeurige metingen uit in elke 
positie rond de bovenarm en volg de vooruitgang via uw 
smartphone.

OMRON
M7 Intelli IT

Constant nauwkeurig1, 
zoals bij de dokter².

EVOLV

De bloeddrukmeter die het 
allemaal kan. Wikkel hem rond 
uw arm. Druk op een knop. Begin 
uw bloeddruk te meten.

• Intelli Wrap Cuff - 360° nauwkeurigheid1: Nauwkeurige 
metingen in elke positie rond de bovenarm (manchetmaat: 
22-42 cm)

• OMRON connect-app - Maak verbinding. Raadpleeg op 
elk moment. Bekijk de vooruitgang. Mobiele app voor 
iPhone / Android

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

•  Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting

• Onmiddellijke interpretatie van resultaten met de 
eenvoudige hogebloeddrukindicator met kleuren

• Opvolging ochtendhypertensie

• Gemiddeldeberekening - Berekent de gemiddelde waarde 
op basis van de laatste 3 metingen binnen de 10 minuten

• 2 gebruikers x geheugen voor 100 metingen

• All-in-one bovenarmbloeddrukmeter - Geen slangen. Geen 
draden. Gewoon nauwkeurig

•  Intelli Wrap Cuff - 360° nauwkeurigheid1: Nauwkeurige 
metingen in elke positie rond de bovenarm (manchetmaat: 
22-42 cm)

• OMRON connect-app - Maak verbinding. Raadpleeg op elk 
moment. Bekijk de vooruitgang. Mobiele app voor iPhone / 
Android

•  Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak 

•  Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de 
meting

• Geheugen voor 100 metingen

Bloeddrukmeting / Bovenarm

M3 Comfort

360° nauwkeurig.

M6 Comfort

360° nauwkeurig.

• Intelli Wrap Cuff - 360° nauwkeurig1: Nauwkeurige metingen in 
elke positie rond de bovenarm (manchetmaat: 22-42 cm)

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet onnodig 
te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting

• Onmiddellijke interpretatie van resultaten met de eenvoudige 
hogebloeddrukindicator met kleuren

• Geeft aan wanneer het resultaat boven het aanbevolen niveau 
ligt

• Gemiddeldeberekening - Berekent de gemiddelde waarde op 
basis van de laatste 3 metingen binnen de 10 minuten

• 2 gebruikers x geheugen voor 60 metingen

•  Intelli Wrap Cuff - 360° nauwkeurigheid1: Nauwkeurige 
metingen in elke positie rond de bovenarm (manchetmaat: 
22-42 cm)

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet onnodig 
te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting

• Onmiddellijke interpretatie van resultaten met de eenvoudige 
hogebloeddrukindicator met kleuren

• Opvolging ochtendhypertensie

• Geeft aan wanneer het resultaat boven het aanbevolen niveau 
ligt

• 2 gebruikers x geheugen voor 100 metingen
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M2
Praktische oplossing voor 
nauwkeurigheid.

M3
Snel en eenvoudig 
nauwkeurige metingen.

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet onnodig 
te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Compatibel met Small Arm Cuff (17-22 cm) en Easy Cuff (22-
42 cm)

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting

• Geeft aan wanneer het resultaat boven het aanbevolen niveau 
ligt

• 1 gebruiker x geheugen voor 30 metingen

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet onnodig 
te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Compatibel met Small Arm Cuff (17-22 cm)

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting

• Onmiddellijke interpretatie van resultaten met de eenvoudige 
hogebloeddrukindicator met kleuren

• Gemiddeldeberekening - Berekent de gemiddelde waarde op 
basis van de laatste 3 metingen binnen de 10 minuten

• 2 gebruikers x geheugen voor 60 metingen

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet onnodig 
te hard op te blazen

• Compatibel met Small Arm Cuff (17-22 cm) en Easy Cuff (22-
42 cm)

• 1 gebruiker x geheugen voor laatste meting

M2 Basic
Praktische oplossing voor 
nauwkeurigheid.

Bloeddrukmeting / Bovenarm
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• Led-positioneringssensor - voor nauwkeurige resultaten

• OMRON connect-app - Maak verbinding. Raadpleeg op elk 
moment. Bekijk de vooruitgang. Mobiele app voor iPhone / 
Android

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen

• Geruisloos - Handig voor metingen eender waar en wanneer

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de 
meting

• Opvolging ochtendhypertensie

• Hypertensie-indicatiebalk - Geeft aan of er aan het einde van 
de meting hypertensie wordt gedetecteerd

• 2 gebruikers x geheugen voor 100 metingen

* Bovenarmomtrek ≥ 32 cm.   ** Met polsomtrek 13,5-21 cm (voor alle polsmodellen)

• Led-positioneringssensor - voor nauwkeurige resultaten

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen 

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de 
meting

• Opvolging ochtendhypertensie

• Hypertensie-indicatiebalk - Geeft aan of er aan het einde van 
de meting hypertensie wordt gedetecteerd

• 1 gebruiker x geheugen voor 60 metingen

RS4

Eenvoudig, draagbaar en 
nauwkeurig voor elke lichaamsvorm. 

RS7 Intelli IT

Verbonden, draagbaar 
en nauwkeurig voor elke 
lichaamsvorm. De eerste 
polsbloeddrukmeter van OMRON 
die bij de obese populatie 
gevalideerd is3*.

Bloeddrukmeting / Pols

RS2
Eenvoudig, draagbaar 
en nauwkeurig voor elke 
lichaamsvorm. 

RS3 Intelli IT
Verbonden, draagbaar en 
nauwkeurig voor elke
lichaamsvorm.

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de 
meting

• 1 gebruiker x geheugen voor 30 metingen

• OMRON connect-app - Maak verbinding. Raadpleeg op elk 
moment. Bekijk de vooruitgang. Mobiele app voor iPhone / 
Android

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de 
meting

• 1 gebruiker x geheugen voor 30 metingen

• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet 
onnodig te hard op te blazen

• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct 
rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak

• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een 
onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de 
meting

• 1 gebruiker x geheugen voor laatste meting

RS1
Eenvoudig, draagbaar en 
nauwkeurig voor elke 
lichaamsvorm. 
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Productnamen Codes
Klinisch gevalideerd 

bij de algemene 
populatie  

Klinisch gevalideerd 
bij de diabetische 

populatie 

Klinisch gevalideerd 
bij zwangere

vrouwen

Klinisch gevalideerd 
bij de obese 

populatie 

EVOLV HEM-7600T-E

M7 Intelli IT HEM-7322T-E

M6 Comfort HEM-7321-E

M3 Comfort HEM-7134-E

M2 HEM-7121-E

M2 Basic HEM-7121-E

RS7 Intelli IT HEM-6232T-E

RS4 HEM-6181-E

RS3 Intelli IT HEM-6161T-E

RS2 HEM-6161-E

RS1 HEM-6160-E

Waarom is het belangrijk dat een toestel klinisch 
gevalideerd is voor gebruik bij specifieke 
patiëntengroepen?

Sommige patiënten hebben specifieke aandoeningen die de nauwkeurigheid van bloeddrukmetingen 
aantasten, zoals arteriële stijfheid bij diabetespatiënten, de manchetmaat bij obese patiënten en 
hemodynamische veranderingen bij een zwangerschap.

Bij OMRON Healthcare beloven wij de impact van aandoeningen te minimaliseren en mensen met 
onze producten te helpen een leven met meer voldoening te leiden. 

OMRON-toestellen zijn ook nauwkeurig bij specifieke patiëntengroepen, zoals de diabetische 
populatie, de obese populatie en zwangere vrouwen.

Naar een gezonder leven, 
zonder compromissen. 
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De OMRON MicroAIR U100 is een kleine, draagbare 
vernevelaar die helpt om aandoeningen van de 
onderste luchtwegen, zoals astma, bronchitis en COPD, 
doeltreffend te behandelen.

Klassieke vernevelaars zijn onhandig, maken lawaai 
en hebben een stopcontact nodig — niet erg praktisch 
wanneer u een leuk uitstapje plant! Voortaan is 
verlichting echter binnen handbereik, zelfs wanneer u 
onderweg bent. De op batterijen werkende MicroAIR 
U100 is compact, reisklaar en gemakkelijk uit te halen 
wanneer u hem nodig heeft.
De unieke meshtechnologie maakt het toestel doeltreffender 
en comfortabeler in gebruik dan de meeste klassieke 
vernevelaars. Hij is nagenoeg geruisloos en dankzij het unieke 
design kan het toestel in elke stand worden gebruikt. Zelfs 
al liggend, wat het gebruik bij kleine kinderen comfortabeler 
maakt.

Onze vernevelaar van de volgende generatie, de OMRON 
A3 Complete, is de complete vernevelingsoplossing voor 
de meeste aandoeningen van de luchtwegen, gaande 
van gewone infecties zoals een verkoudheid en rinitis tot 
chronische ziektes zoals astma en COPD. 

De A3 Complete heeft een unieke en gepatenteerde 3-in-
1 aanpasbare vernevelingskit met 3 standen, zodat met 
een enkel toestel de bovenste, middelste en onderste 
luchtwegen kunnen worden behandeld. 

A3 Complete

Unieke 3-in-1 aanpasbare 
vernevelaar.

• Draagbaar, zakformaat en op batterijen (2xAA)

• Stil, bediening met één knop voor discreet gebruik

• Efficiënte aflevering van medicatie in de longen

• 360°-bediening maakt inhaleren in elke houding mogelijk

• Het gecombineerde gebruik van de neuszuiger 
en vernevelaar is klinisch bewezen voor: minder 
symptomatische dagen, kortere symptomatische episodes 
en minder gebruik van medicatie (salbutamol)4

• Neuszuiger: Reinigt zachtjes de neus

• Gecombineerde vernevelaar voor een doeltreffende 
behandeling van bovenste en onderste luchtwegen

• Klinisch bewezen resultaten voor doeltreffendheid van de 
behandeling 

• Speciaal ontwikkeld voor baby’s

• Hoge doeltreffendheid dankzij de krachtige compressor en 
Virtual Valve Technology (V.V.T.) van OMRON 

• Snelle behandeling en korte inhalatietijd 

• Toestel voor frequent en intensief gebruik

De belangrijkste kenmerken vindt u bij de productbeschrijving. 
Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer gedetailleerde specificaties. 

De OMRON DuoBaby is een unieke 2-in-1 
compressorvernevelaar met geïntegreerde en 
gepatenteerde neuszuiger die helpt bij de behandeling 
van de meest voorkomende luchtwegaandoeningen bij 
baby's.

De neuszuiger reinigt zachtjes de neus van de baby, 
vermindert verstopping4 en helpt de baby om weer vrij 
te kunnen ademen. 
De vernevelaar zorgt ervoor dat de medicatie efficiënt wordt 
afgeleverd in de bovenste en onderste luchtwegen.

De krachtige compressorvernevelaar CompAIR NE-C28P 
heeft alles in huis voor een doeltreffende aflevering van 
geneesmiddelen in de onderste luchtwegen.

* Gebaseerd op initieel vulvolume van 5,5 ml isotone zoutoplossing in stand één.

• Complete behandeling van de luchtwegen: voor behandeling 
van de bovenste, middelste en onderste luchtwegen

• Klinisch bewezen doeltreffendheid voor behandeling van 
bovenste en onderste luchtwegen: duidelijke verbetering 
van de parameters voor luchtdoorstroming van de neus en 
longfunctie5

• Raakt diep in de longen en zorgt voor een snelle verlichting 
van de bovenste luchtwegen6 

• Doeltreffende verneveling van belangrijkste klassen van 
geneesmiddelen, zowel puur als mengsels  

• Snelle behandeling in minder dan 5 minuten*

DuoBaby

2-in-1 vernevelaar met neuszuiger.

MicroAIR U100

Draagbare meshvernevelaar.

Vernevelaar

CompAIR NE-C28P

Robuuste en bijzonder 
doeltreffende vernevelaar
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De OMRON C102 vormt een enkele oplossing om 
luchtwegaandoeningen het jaar rond efficiënt te 
behandelen en verlichting te bieden. 

Afhankelijk van het seizoen kunnen verschillende delen 
van de luchtwegen getroffen worden door uiteenlopende 
aandoeningen.

C102 Total

2-in-1 vernevelaar met neusdouche.

• De neusdouche wordt gebruikt met een zoutoplossing. Hij 
reinigt de neusholte en helpt de symptomen te verlichten 
van aandoeningen zoals verkoudheid, allergische rinitis of 
sinusitis.

• De vernevelaar biedt een efficiënte behandeling van 
aandoeningen van de onderste luchtwegen zoals bronchitis, 
bronchiolitis en astma.

CompAIR NE-C801KD

Stille vernevelaar voor baby’s en 
kinderen.

• CompAIR NE-C801KD

• Stille vernevelaar voor baby’s en kinderen.

• Minder verspilling van medicatie dankzij de Virtual Valve 
Technology (V.V.T.) van OMRON

• Stille werking voor een comfortabel gebruik

• Speciaal ontworpen voor kinderen, met een aantrekkelijk 
design, klein formaat, kinder- en babymaskers en kleurrijk 
babyaccessoire

• Minder verspilling van medicatie dankzij de Virtual Valve 
Technology (V.V.T.) van OMRON 

• Stille werking voor een comfortabel gebruik 

• Stil: de stilste compressorvernevelaar van OMRON

• Lichtgewicht en klein met een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

• Doeltreffende aflevering van medicatie voor behandeling 
van aandoeningen van onderste luchtwegen  

• Geschikt voor het hele gezin

• Gemakkelijk te gebruiken en te reinigen

Ademhalingstherapie

CompAIR NE-C801
Doeltreffende en stille 
vernevelaar voor 
elke dag.

CompAIR Basic 
NE-C803
Lichte, stille en 
betaalbare 
vernevelaar.

C101 Essential
Vernevelaar voor het hele gezin.
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/ Ademhalingstherapie

Model C900 CompAIR C28P C101 Essential CompAIR Basic C802 CompAIR C801KD C102 Total DuoBaby C301 MicroAIR U100

BESCHRIJVING Krachtige vernevelaar 
voor professioneel gebruik

Zeer efficiënte 
vernevelaar voor
 frequent gebruik

Vernevelaar voor 
het hele gezin

Lichte en stille 
startersvernevelaar

Stille vernevelaar 
voor baby’s en 

kinderen

2-in-1 vernevelaar 
met neusdouche

2-in-1 vernevelaar 
met neuszuiger

Draagbare
vernevelaar in 

zakformaat

VOORDELEN 
VAN HET 
PRODUCT

• Hoge output compressor
• Snelle verneveling
• Veilig, ingebouwd 

handvat voor transport

• Zeer efficiënt
• Snelle verneveling
• Voor frequent en 

intensief gebruik

• Efficiënte aflevering in 
de longen, gemakkelijk te 
gebruiken en te reinigen

• Stil
• Licht en compact

• Zeer efficiënt
• Stil en compact
• Speciaal ontwor-

pen voor baby’s en 
kinderen

• Verlicht neusverstoppingen
• Reinigt de neusholte
• Efficiënte longdepositie

• Vermindert neusverstoppingen
• Beperkt het risico op infecties
• Behandeling van de onderste en bo-

venste luchtwegen
• Hygiënische, volledig afwasba- re 

accessoires

• Stil
• Draagbaar, 

zakformaat en met 
batterij

• Efficiënte aflevering 
in de longen

• Inademen mogelijk 
in elke positie

GEBRUIKER VOLWASSENE, 
KIND 

VOLWASSENE, 
KIND 

VOLWASSENE, 
KIND 

VOLWASSENE, 
KIND 

KIND, 
BABY

VOLWASSENE, 
KIND

 

BABY VOLWASSENE, 
KIND, BABY

PATHOLOGIE
ONDERSTE 

LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, bron-
chiolitis, COPD

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, 
bronchiolitis, COPD

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, 
bronchiolitis, COPD

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, 
bronchiolitis, COPD

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, 
bronchiolitis, COPD

BOVENSTE 
LUCHTWEGEN

Verkoudheden, 
allergische 

rinitis, 
sinusitis 

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

 astma, 
brochitis, 

bronchiolitis, COPD

BOVENSTE 
LUCHTWEGEN

Verstopte neus, 
verkoudheden,  

allergische 
rinitis, 

laryngitis

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

Astma, 
bronchitis, 

bronchiolitis, COPD

ONDERSTE 
LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, 
bronchiolitis, COPD

WAAR TE
GEBRUIKEN

Verzorgings-
instellingen en 
ziekenhuizen

Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Draagbaar

MMAD 3 µm 3 µm 2.6 µm 3 µm 3 µm Neusdouche: 
90% partikels >10 µm
Vernevelaar: 2,6 µm

9 µm - 4 µm 4.5 µm

VERNEVEL SNELHEID 0.4 ml/min 0.5 ml/min  0.35 ml/min  0.3 ml/min  0.3 ml/min >5ml/min - 0,35 ml/min 0.4 ml/min - 0.2 ml/min > 0.25 ml/min

VERNEVEL KIT
OMR-9520555-5
CNK : 3668-654

OMR-VVT-SET/VOLW
CNK: 2924-959
OMR-VVT-SET/KIND
CNK: 2924-942
OMR-VVT-SET/BABY
CNK: 2924-967

OMR-NEB-ASKIT-11
CNK: 3665-940

OMR-9072653-0
CNK: 3693-199

OMR-VVT-SET/VOLW
CNK: 2924-959
OMR-VVT-SET/KIND
CNK: 2924-942
OMR-VVT-SET/BABY
CNK: 2924-967

OMR-NEB-ASKIT-11
CNK: 3665-940

OMR-NEB2012 (vernelvelset)
CNK: 3509-072
OMR-NEB7000 (aspirator)
CNK: 3509-080

VERNEVEL KIT VOOR 
VERHUUR Lifecare 

volwassenen
LFC-6003-TR
CNK: 0825-083
Lifecare kinderen
LFC-6004-TR
CNK: 0860-395

OMR-NEB6020
CNK: 3918-604 (volw.)
OMR-NEB6021
CNK: 3918-612 (kind)
OMR-NEB6022
CNK: 3918-620 (mondstuk)
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HeatTens

Kalmerende warmte en TENS-
technologie om spier- en 
gewrichtspijn te verlichten7.

• HeatTens biedt een dubbele therapie die twee 
complementaire therapieën combineert om de pijn te 
verlichten: WARMTE + TENS

• Door de warmte ontspannen de spieren en vermindert 
de pijn. De elektrische pulsen stimuleren de 
pijnverlichtingsmechanismen van het lichaam. 

• Drievoudige werking TENS-technologie: helpt om het 
pijnsignaal te blokkeren, start de aanmaak van endorfine en 
verbetert de bloedcirculatie

• Persoonlijke behandelingsopties: 3 keuzes voor de 
hoofdtherapie, 2 warmteniveaus, 9 vooraf ingestelde 
TENS-modi voor specifieke lichaamszones, 20 
intensiteitsinstellingen om de behandeling te personaliseren

E3 Intense

Draagbaar en intensief.

• Drievoudige werking TENS-technologie: helpt om het 
pijnsignaal te blokkeren, start de aanmaak van endorfine en 
verbetert de bloedcirculatie

• Persoonlijke behandelingsopties: 3 keuzes voor de 
hoofdtherapie, 9 vooraf ingestelde TENS-modi voor 
specifieke lichaamszones, 15 intensiteitsinstellingen om de 
behandeling te personaliseren 

• Long Life pads: wasbaar en tot 150 keer herbruikbaar

• Compact design: gemakkelijk om mee te nemen
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De belangrijkste kenmerken vindt u bij de productbeschrijving. 
Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer gedetailleerde specificaties. 
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Slimme lichaamssamenstellingsmeter met parameters 
die hun nut hebben bewezen en u kunnen helpen de 
gezondheid van uw hart te beïnvloeden. (8-13)

Onze BF511 is OMRON’s meest uitgebreide 
lichaamssamenstellingsmeter die gebruikmaakt van 
zowel hand- als voetmeting. Hij biedt ruim inzicht in 
visceraal en lichaamsvet, skeletspiermassa, uw BMI en 
basaal metabolisme. 

• Klinisch gevalideerde nauwkeurigheid* 

• Slim volgen van 6 lichaamsparameters

• Hartgezondheidsparameters: Visceraal vet, lichaamsvet en 
skeletspiermassa 

• Basaal metabolisme, BMI en gewicht

• Resultaatclassificatie 

• Automatische gebruikersherkenning 

• 4 gebruikers + gast

• Snelle meting binnen 4 seconden 

• Naadloze gegevensoverdracht naar OMRON connect-app 
via Bluetooth

• Klinisch gevalideerd14, gebruikt 8 sensoren die hand- en 
voetmeting combineren

• Toont visceraal en lichaamsvet, skeletspiermassa, BMI basaal 
metabolisme en gewicht

* van visceraal vet, lichaamsvet, skeletspiermassa en basaal metabolisme. De belangrijkste kenmerken vindt u bij de productbeschrijving. 
Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer gedetailleerde specificaties. 

• Klinisch gevalideerd14, deze meter gebruikt hand- en 
voetmeting voor precieze en betrouwbare metingen

• Geeft lichaamsvet, visceraal vet, BMI en gewicht weer

• Geeft lichaamsvet, skeletspiermassa, BMI en gewicht weer

• Onthoudt uw vorige meting

• Geeft lichaamsvet, BMI en gewicht weer

VIVA

Beïnvloed de toekomst van uw hart.

BF511
Uitgebreid inzicht - bewezen 
nauwkeurigheid.

Body Composite Weegschalen

BF508
Gevorderd inzicht.

BF214
Intelligentie in vergelijking.

BF212
Uw lichaam, meer dan enkel 
gewicht.
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• Geavanceerde gewichtsverschiltechnologie

• Nauwkeurigheid: tot op 100 g nauwkeurig

• Nauwkeurigheid: tot op 100 g nauwkeurig

• Nauwkeurigheid: tot op 100 g nauwkeurig

HN288
Weging van mama en baby.

HN286
Wegen vereenvoudigd.

HN289
Wegen vereenvoudigd.

Weegschalen
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De OMRON Gentle Temp 720 is een nauwkeurige, 
volledig contactloze infraroodthermometer met 
specifieke functies om de temperatuur van baby’s zonder 
te veel gedoe te kunnen opvolgen.

Dankzij de geavanceerde 3-in-1 functie is hij voor diverse 
soorten meting geschikt, zoals voorhoofdmeting, 
meting van oppervlaktetemperatuur (bv. melkfles of 
voedselhouder) en van kamertemperatuur.

Gentle Temp 720
Voorhoofdthermometer
Snelle, contactloze en 
eenvoudige meting.

• Meting in 1 seconde voor een snel en nauwkeurig resultaat 

• Kan in een donkere kamer worden gebruikt dankzij het grote 
verlichte scherm

• Opvolging van temperatuur: geheugenruimte voor 25 
metingen

• Lange levensduur van batterij (meer dan 2.500 metingen) 

Gentle Temp 521
Oorthermometer
Geavanceerde en nauwkeurige 
1-secondemeting.

• 3-in-1: Meet niet alleen de lichaamstemperatuur in het 
oor, maar ook de kamer- en oppervlaktetemperatuur (bv. 
melkfles)

• Kan in een donkere kamer worden gebruikt dankzij het grote 
verlichte scherm

• Opvolging van temperatuur: geheugenruimte voor 25 
metingen

De belangrijkste kenmerken vindt u bij de productbeschrijving. 
Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer gedetailleerde specificaties. 

Eco Temp Basic
Digitale thermometer
Afgeronde tip voor veilig 
en praktisch gebruik.

Gentle Temp 520
Oorthermometer
Nauwkeurige 
1-secondemeting.

Flex Temp Smart
Digitale thermometer
Flexibele tip 
voor extra comfort.

Thermometers

• Geheugenruimte voor 9 metingen

• Ergonomisch design

• Waterbestendig

• Snelle meting binnen 10 seconden

• Beschermende houder

• Waterbestendig
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• Detecteert automatisch uw stappen bij stevig wandelen 
(aerobicstappen) apart van uw normale wandelroutine en 
geeft ze afzonderlijk weer

• Speciale ‘Action’-modus om een specifieke activiteit of 
tijdsperiode afzonderlijk van uw normale dagelijkse routine 
op te volgen

• Toont uw stappen bij stevig wandelen (aerobicstappen) 
naast uw normale wandelroutine

• Houdt uw dagelijkse stappen, afstand en verbrande 
calorieën ten gevolge van uw activiteit bij

Walking style One 2.0
Elke stap telt. • Houdt uw dagelijkse stappen en gewandelde afstand bij

Walking style IV
Volg elke stap nauwkeurig op.

Walking style One 2.1
Bekijk het soort stappen dat u zet.

De belangrijkste kenmerken vindt u bij de productbeschrijving.  Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer gedetailleerde specificaties. 

Activiteitsmeting

Model Walking style IV Walking style One 2.1 Walking style One 2.0

Productcode
HJ-325-EB

HJ-325-EBK
HJ-325-EW

HJ-321-E HJ-320-E

Nauwkeurige 3D-sensor

Dagelijkse stappen

Afstand

Geheugen van 7 dagen

Klok

Calorieënteller
Toont extra verbrande calorieën ten gevolge van uw dage-
lijkse activiteiten

Aerobicstappenteller
Detecteert en telt automatisch aerobicstappen (stevig 
wandelen)

Action-modus
Wanneer deze modus wordt geactiveerd, wordt een speci-
fieke activiteit of tijdsperiode afzonderlijk van uw normale 
dagelijkse routine opgevolgd

Riemklem

Bandje

/ Tem
p

eratuurm
eting

/ Activiteitsmeting
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Gezond slapen
De vorm, de kwaliteit en het design, al 30 jaar beproefd en bewezen. Alle SISSEL-kussens bieden 

specifieke ondersteuning voor de lagere cervicale wervelkolom. De gehele schouder- en nekzone 

wordt goed ondersteund. Het unieke kussen schuift tussen de schouder en de wervelkolom en vult 

de ruimte hiertussen op, waardoor de wervelkolom zachtjes in de anatomisch correcte positie wordt 

gedwongen. Het kussen is gemaakt van polyurethaanschuim voor goede ondersteuning of visco-

elastisch schuim voor een zachter oppervlak.

Gezond zitten
SISSEL heeft een uitgebreid assortiment zithulpmiddelen. Deze gaan van gewone wigkussens 

om rechter te zitten tot een geavanceerde 2-in-1 Sit Special. Deze laatste wordt gebruik met 

of zonder een memoryfoam visco-elastische pad voor drukverlichting aan het heiligbeen en 

staartbeen. Een belangrijk segment zijn de actieve zitsystemen. Actief zitten gebeurt wanneer 

het zitsysteem de zitter in staat stelt of aanmoedigt om te bewegen. De Sissel Sitfit Plus is een 

combinatie van zitkussen en zitbal. Het systeem biedt een betere ergonomische vorm en de 

optimale combinatie van actief zitten en uitstekend zitcomfort. Bovendien stimuleert het een 

rechte zithouding.

Welzijn
Sissel heeft verschillende hulpmiddelen voor snelle, eenvoudige lichaamsmassage: massage 

rollers, Spiky Ball, ... In het warmte-koudeassortiment zoekt Sissel continue naar nieuwe 

oplossingen. We bieden gemakkelijke icepacks voor thuis- en therapietoepassingen aan, tot en 

met natuurlijke druif- en lijnzaadvullingen om spierspanningen, ongesteldheid door koude en 

buikpijn te behandelen.

De fysiotherapeut heeft een breed scala aan kinesiologische tapes en professionele draagbare 

massagetafels ter beschikking.

Gezond bewegen
Sissel is een bekend merk in de fysiotherapie. De hoogwaardige fitnessapparatuur wordt 

wereldwijd gebruikt in praktijken, maar ook thuis kunnen de gymnastiekballen, sportmatten, 

balanceboards enzovoort de perfecte work-out bieden. Sissel gelooft in de grote mogelijkheden 

van yoga en pilates en heeft een aantrekkelijk productassortiment geïntroduceerd, waaronder 

rollers, cirkels, ballen en nog veel meer.
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GEZOND SLAPEN
COMFORTABLE REST

Referred pain
You can summon up an image of your index finger, because it 
is richly represented in your brain, and forms part of the ‚body 
image“, that you are programmed to learn from birth. But deep 
structures, such as the bones of the spine, are not represented:in 
the conscious brain, and cannot be pictured in your imagination. 
When pain arises deeply, it must be referred; that is, misrepresen-
ted as arising in some other structure that is represented in the 
‚body image‘.

Back problems are obvious when there is direct pressure on a 
nerve, and a continuous band of pain spreading from the spine to 
the hand or foot. But this situation is uncommon. Usually there is 
no nerve pressure. The pain is often variable in location and qua-
lity, and worst, the region of origin may have no symptoms at all.

The concept that the area of origin of the pain can be asympto-
matic, and only the remote, normal sites symp tomatic, is hard 
to believe, yet examples are seen every day.

Neck Problems, and Pain Referred from the Neck
Study by Hugh Smythe, MD, University Toronto

Pain arising in the neck is common, but often misdiagnosed because the symptoms are felt somewhere else. The pain that arises 
deep in your spine is referred, so that the brafn Is given wrong information about the site of injury. Twisting and crushing forces in 
the lower neck are the cause, and repeated injury, especially during sleep, delays recovery. Other factors may increase the seventy 
of the pain; such as poor sleep, and loss of fitness. These ideas can be confusing, so we will explore them in detail.

Figure 1.  

Referred pain in the cervical syndrome. The key site, Jhe area of damage and 

tenderness deep in the front of the lower neck, from which the pain arises, is 

a/most always free of local symptoms. This site lies just above the inner end 

of the clavicle (collar bone).

Figure 1 shows the most common pain described by patients 
with a neck (cervical) problem; at the side and back. If one sug-
gests that upper body pain has its origin in the neck, patients 
will accept this possibility.

But if asked where in the neck, they will point to the side and 
back, where they feel the pain. But massage of this area „feels 
good“. It hurts to massage a broken bone, and this characteri-
stic, relief with massage, indicates that the pain is referred from 
elsewhere. On examination, extreme tenderness, unsuspected 
by the patient, is found in the vertebral bodies in the front of 
the lower neck. This is the first reason why we have called this 
the key site.

Frequency and Location of Neck Problems 
Low neck problems are very common, as common as low back 
problems. Symptoms come long before X-ray changes. By the 
age of 30,30 % of one population studied had had neck/shoul-
der/arm pain, but in 90 % of these, the X-rays showed minimal 
or no changes 1. By 50, 50 % showed x-ray changes. At 65, 90 % 
showed damage. These changes are concentrated in the lower 

The key site
The pain

Clavicle

Figure 1 

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

SISSEL® ORTHOPEDISCHE KUSSENS 
De vorm, de kwaliteit en het design, al dertig jaar beproefd en bewezen!
Alle SISSEL® orthopedische kussens bieden specifieke ondersteuning voor het onderste deel 
van de cervicale wervelkolom. De hele schouder- en nekzone wordt goed ondersteund. Het 
unieke kussen schuift tussen de schouder en de wervelkolom en vult de ruimte hiertussen 
op, waardoor de wervelkolom zachtjes in de anatomisch correcte positie wordt gedwongen. 
Het licht rekkende gevoel in de nek en de wervelkolom kan eerst vreemd aanvoelen omdat 
het lichaam enige tijd (twee tot veertien nachten) nodig heeft om zich opnieuw aan te 
passen aan een natuurlijke, gezonde slaaphouding en moet wennen aan het liggen op een 
origineel, anatomisch gevormd SISSEL® orthopedisch kussen.

De SISSEL® Classic en Classic Plus zijn gemaakt van polyurethaanschuim (PUR) 
dat een goede ondersteuning biedt. De SISSEL® Soft, Soft Plus, Soft Deluxe en 
Soft Bambini zijn gemaakt van visco-elastisch schuim dat veel zachter is.  Alle 
kussens kunnen met de hand worden gewassen. Meer voordelen vindt u in de 
gedetailleerde productbeschrijvingen.

Een conventioneel kussen biedt onvoldoende 
ondersteuning voor de nek en de halswervels.

Het SISSEL® orthopedisch kussen biedt een perfecte 
ondersteuning voor de nek, ongeacht uw lighouding.

Wetenschappelijke achtergrond: 
nekproblemen en overgedragen nekpijn

Fragment uit een onderzoek van Hugh Smythe, MD, Universiteit van Toronto
Pijn vanuit de nek komt vaak voor. Er wordt echter vaak een verkeerde diagnose gesteld omdat de 
symptomen ergens anders worden waargenomen.  Door drukkrachten in het onderste deel van de 
cervicale wervelkolom wordt de pijn overgedragen waardoor de hersenen een verkeerde conclusie 
trekken over de plaats van het letsel. Terugkerende beschadigingen, vooral tijdens de slaap, vertragen 
het herstel. Een doeltreffende behandeling vereist een betrouwbare ondersteuning van het onderste 
deel van de cervicale wervelkolom gedurende de hele nacht – elke nacht weer. 
Een gezonde slaap is immers heel belangrijk: hij zorgt ervoor dat u stresserende dagen kunt vergeten en dat u zich beter 
kunt ontspannen. Zonder het noodzakelijke herstel kunnen de gevolgen ernstig zijn: spanningshoofdpijn, innerlijke onrust en 
fysiek en mentaal krachtverlies. Daarom moet u anticiperen. Met de SISSEL® orthopedische kussens zult u opnieuw rustig en 
ontspannen slapen. Vraag naar de volledige studie voor meer informatie.

De unieke rand van alle SISSEL® orthopedische 
kussens staat garant voor een correcte positie 

van de schouder zodat de wervelkolom en de 
tussenwervelschijven worden ondersteund.

KERNPROBLEEM

sleutelbeen

effect op het bovenste deel 
van de schouder
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.007 SISSEL® Soft Bambini, incl. colorful pillow cover
SIS-110.007.01 Extra pillow cover

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.003 SISSEL® Soft Deluxe, incl. pillow cover
SIS-110.003.01 Extra satin pillow cover, white

1

2

3

1

2

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.017 SISSEL® Test Pillow Set

SISSEL® Test Pillow Compact Set

Het orthopedisch nekkussen met een betere drukverlichting

• SISSEL® Test Pillow Compact:
- materiaal: visco-elastisch schuim
- afmetingen: ca. 37 x 25 x 9 cm
• incl. 10 hygiënische overtrekken
• incl. duurzame overtrek (70% polyester/30% katoen,
  bovenkant 100% polyurethaan, wasbaar op 30 °C),
• met rits, eenvoudig te reinigen, voor gebruik in ziekenhuizen
• Draagtas voor SISSEL® Test Pillow Compact

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.019 SISSEL® Test Pillow Compact Set
SIS-110.019.01 SISSEL® Hygienic cover bag of 10
SIS-110.019.50 PU Cover for SISSEL® Test Pillow Compact

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

ORTHOPEDISCHE KUSSENS
DRUKVERMINDEREND VISCO-ELASTISCH SCHUIM

Kussens van drukverminderend visco-elastisch schuim absorberen de druk en 
verplaatsen de druk naar beneden naar de binnenkant. Het schuim past zich langzaam 
aan elke vorm aan en de kussens worden aanbevolen bij gezondheidsproblemen met 
drukgevoelige spieren.

Aanbevolen voor:
• acute problemen met nek- en rugspieren
• drukgevoelige spieren
• een specifieke ondersteuning voor nek-, rug- en schouderproblemen

Het materiaal reageert slechts 
licht op de kracht die erop 

wordt uitgeoefend, en toont 
zo duidelijk het drukver-

minderende effect van het 
visco-elastisch schuim.

SISSEL® Soft

Rustige slaap en zachte ondersteuning – met het visco-elastisch orthopedisch kussen!

• combineert de voordelen van de klassieke SISSEL®-vorm die zichzelf al miljoenen keren heeft 
bewezen, met de voordelen van visco-elastisch schuim

• dankzij de grotere drukverdeling en de licht verminderde ondersteunings- of correctie-
intensiteit is dit het ideale kussen voor patiënten met een gevoelige nek

• door het vertraagd elastisch effect past het kussen zich langzaam aan elke vorm aan
• het maakt niet uit hoe uw hoofd en schouders 's nachts draaien, uw wervelkolom wordt altijd 

zacht ondersteund
• incl. fluwelen overtrek (75% katoen/25% polyester, ivoorkleur, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: M: ong. 47 x 33 x 11 cm   
  L: ong. 47 x 33 x 14 cm

Verkrijgbaar in 
medium en large

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.011 SISSEL® Soft, formaat L, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-110.020 SISSEL® Soft, formaat M, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-110.001.01 Extra fluwelen kussenovertrek, ivoorkleur, formaat L
SIS-110.001.02 Extra fluwelen kussenovertrek, ivoorkleur, formaat M
SIS-110.001.03 Extra katoenen kussenovertrek, wit, één formaat

Twee overtrekken voor een betere bescherming van het 
speciaal visco-elastisch schuim:
• katoenen beschermovertrek
• fluwelen kussenovertrek met rits, ivoorkleur

Het vertraagd elastisch 
effect van ons speciaal 
schuim

SISSEL® Soft Plus

• beschrijving zie SISSEL® Soft
• in de hoogte verstelbaar door de Vario Pad toe te voegen of te 

verwijderen
• incl. fluwelen overtrek (75% katoen/25% polyester, ivoorkleur, 

wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: ong. 47 x 33 x 11/14 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.021 SISSEL® Soft Plus, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-110.001.01 Extra fluwelen kussenovertrek, ivoorkleur, formaat L
SIS-110.001.03 Extra katoenen kussenovertrek, wit, één formaat

unieke rand
in de hoogte verstelbaar

1

2

SISSEL® Soft Bambini

De Bambini-versie van het bewezen SISSEL® Soft orthopedisch kussen!

• voor kinderen vanaf vier jaar
• ondersteunt een correcte nekpositie
• materiaal: visco-elastisch schuim
• met een kleurrijke overtrek (100% katoen, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: ong. 35 x 25 x 9 cm
• handwasbare kussenkern

unieke rand
in de hoogte verstelbaar
breder kussen

1

2

3

SISSEL® Soft Deluxe

Het bredere orthopedische kussen, 

in de hoogte verstelbaar!

• 16 cm breder dan de SISSEL® Soft Plus
• in de hoogte verstelbaar door de Vario Pad 
 toe te voegen of te verwijderen
• materiaal: visco-elastisch schuim
• wordt geleverd met een luxueuze satijnen overtrek 
 (50% katoen/50% polyester, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: ong. 63 x 33 x 10/12 cm

SISSEL® Test Pillow Set

De slimme alles-in-één set om het perfecte orthopedische
kussen te vinden!
• bewezen, in de hoogte verstelbare neksteun, 
  doeltreffend en zacht
• SISSEL® Test Pillow Set bevat: 
  1 x SISSEL®  Soft Plus (van visco-elastisch schuim) 
  1 x SISSEL® Classic Plus (van polyurethaanschuim (PUR))
      • afmetingen: ong. 47 x 33 x 11/14 cm 
      • met fluwelen overtrek (75% katoen/25% polyester) 
  1 x  SISSEL® Test Pillow Bag

Ideaal om de perfecte 
hoogte en het 
voorkeursmateriaal 
te vinden
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SISSEL® Classic Plus

In de hoogte verstelbaar orthopedisch kussen voor alle maten!
• uitermate geschikt om de wervels en de tussenwervelschijven 
  te ontlasten
• in de hoogte verstelbaar door de Vario Pad toe te voegen of 
  te verwijderen
• materiaal polyurethaan schuim
• incl. fluwelen overtrek
 (75% katoen/25% polyester, ivoorkleur, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: ong. 47 x 33 x 11/14 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.004  SISSEL® Classic, large, incl. pillow cover ecru 
SIS-110.005  SISSEL® Classic, medium, incl. pillow cover ecru 
SIS-110.001.01 Extra pillow cover velours, ecru, size L 
SIS-110.001.02 Extra pillow cover velours, ecru, size M
SIS-110.001.03 Extra pillow cover cotton, white, one size 

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.001 SISSEL® Classic Plus, incl. pillow cover ecru
SIS-110.001.01 Extra pillow cover velours, ecru, size L
SIS-110.001.03 Extra pillow cover cotton, white, one size

1

2

3

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-112.004 SISSEL® Soft Curve, size S, incl. cover velours, ecru
SIS-112.005 SISSEL® Soft Curve, size M, incl. cover velours, ecru
SIS-112.006 SISSEL® Soft Curve, size L, incl. cover velours, ecru
SIS-112.007 SISSEL® Soft Curve, Compact, incl. cover velours, ecru
SIS-112.004.01 Extra pillow cover, size S, velours, ecru
SIS-112.005.01 Extra pillow cover, size M, velours, ecru
SIS-112.006.01 Extra pillow cover, size L, velours, ecru
SIS-112.007.01 Extra pillow cover, Compact, velours, ecru

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

SISSEL® Travel Cover

De handige reishoes voor alle standaardkussens van SISSEL®!

• geschikt voor SISSEL® Soft, Soft Plus, Classic en 
  Classic Plus orthopedische kussens
• het nekkussen kan gemakkelijk en ruimtebesparend worden ingepakt
• kan ook worden gebruikt als neksteun wanneer het kussen is opgerold
• materiaal: 100% polyester, wasbaar op 40 °C

Inpakmethode (voorbeeld met SISSEL® Soft orthopedisch kussen)ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.002 SISSEL® Travel Cover, blue

ORTHOPEDISCHE KUSSENS
ACTIEF ONDERSTEUNEND POLYURETHAANSCHUIM (PUR)

Deze kussens met actieve ondersteuning zijn gemaakt van polyurethaanschuim 
(PUR) dat voor een sterkere corrigerende positionering zorgt. De standaardkeuze 
voor een gezonde en ontspannen slaap, al miljoenen keren beproefd en bewezen.

Aanbevolen voor:
• stijve nek/schouder
• spanningshoofdpijn
• voorkomen van de kromming van de wervelkolom 
 (voor mensen die op hun zij slapen)

De metalen bal toont hoe het stevige 
polyurethaanschuim (PUR) ondersteuning 

biedt en de druk opvangt.

SISSEL® Classic

Ons standaard orthopedisch nekkussen!

• materiaal: polyurethaanschuim
• incl. fluwelen overtrek
 (75% katoen/25% polyester, ivoorkleur, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: M: ong. 47 x 33 x 11 cm 

 L: ong. 47 x 33 x 14 cm
Verkrijgbaar in 
medium en large

De unieke rand van alle SISSEL® orthopedische kussens staat garant voor een perfecte ondersteuning van 
uw schouder in een zijdelingse positie, waardoor de wervels en de tussenwervelschijven worden ontlast.
Ventilatiesysteem voor het ideale slaapklimaat!  Meer dan negentig ventilatiekanalen voorkomen 
onaangename warmteplekken.
Eén kussen voor alle patiënten! Aangepast aan alle schouderbreedtes, neklengtes en individuele slaap-
voorkeuren dankzij de Vario Pad.

1

2

3

ZACHT ONDERSTEUNENDE KUSSENS
VISCO-ELASTISCH SCHUIM

De juiste keuze, vooral voor gevoelige gebruikers: het hoofd en de nek zijn letterlijk gewichtloos wanneer ze op de zacht ondersteunende kussens rusten. Deze kussens pas-
sen zich perfect aan en bieden een zachte, maar stabiele basis met iets minder correctie-intensiteit dan de SISSEL® orthopedische kussens. De wervels en de spieren kunnen 
voldoende ontspannen en herstellen, en de bloedcirculatie wordt niet belemmerd. Voor een frisse start van de nieuwe dag. Het kussen wordt uit één stuk gegoten en garandeert 
een consistente kwaliteit en een lange levensduur van het materiaal. De zachte overtrek van donzig fluweel biedt ultiem knuffelzacht comfort.

De lichte ronding staat garant voor een zachte 
ondersteuning van de schouder en de nek, 

waardoor de wervels en de tussenwervelschijven 
worden ontlast.

SISSEL® Soft Curve

Het zacht ondersteunende kussen!

• aangenaam zachte en betrouwbare neksteun die uit één stuk wordt gegoten voor de 
ontlasting van de wervels en de spieren

• sluit perfect aan op de natuurlijke vorm van de cervicale wervelkolom
• hoogwaardig speciaal visco-elastisch schuim dat uit één stuk wordt gegoten
• duurzaam en vormvast
• handwasbare kussenkern
• materiaal: visco-elastisch schuim
• incl. hoogwaardige fluwelen overtrek (75% katoen/25% polyester), met rits, ivoorkleur, 

machinewasbaar op 40 °C)
• verkrijgbaar in vier formaten: S (ong. 63 x 30 x 8 cm), 
 M (ong. 63 x 32 x 10 cm),
 L (ong. 63 x 32 x 13 cm), Compact (ong. 48 x 32 x 10 cm)

Compact

Formaat S Formaat M Formaat L
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SISSEL® Palea

Het speltkussen – een geschenk van Moeder Natuur!

• past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de nek aan
• behoudt de ideale lijn van de cervicale wervelkolom
• vocht- en warmteregulerend
• ademend, ontlastend
• spelt bestaat voor meer dan 90% uit siliciumdioxide, 
 waardoor speltkussens heel aangenaam zijn
• niet wasbaar
• kussenovertrek: 100% katoen
• afmetingen: ong. 60 x 40 cm 

ITEM NUMBER ATTRIBUTES

111.004 SISSEL® Panicore, approx. 60 x 40 cm, without cover

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-111.001 SISSEL® Palea, approx. 60 x 40 cm, without cover

 Voordelen van gierstkaf 
Het fijne en zachte gierstkaf is heel 
aangenaam in het gebruik omdat het 
zich aanpast aan uw lichaam. Kussens 
met gierstkaf zijn uitermate geschikt voor 
mensen die het zachte en natuurlijke 
geritsel van speltkaf liever niet hebben.
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Let op: het gewicht van het product kan op een natuurlijke manier schommelen.kg
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.030 SISSEL®  Dream Comfort Pillow

Voordelen van spelt
Speltkaf is vochtregulerend, houdt de 
lichaamswarmte vast en geeft ze op 
een natuurlijke manier vrij. Het kussen 
past zichzelf aan elk hoofd en elke 
nek aan en biedt een aangename en 
stabiele ondersteuning.

MADE IN 
SWEDEN

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

TRADITIONELE KUSSENS
VISCO-ELASTISCHE OF NATUURLIJKE VULLING

Onze traditionele kussens zijn uitermate geschikt voor iedereen die op zoek is naar een comfortabele en gezondheidsbewuste slaaphouding. Afhankelijk van de 
individuele behoeften biedt het assortiment traditionele kussens verschillende soorten vullingen.  Visco-elastisch schuim zorgt vooral voor drukverlichting, terwijl 
gierstkaf- of speltvulling een natuurlijke ondersteuning voor de nekwervels biedt en een temperatuur- en vochtregulerend effect heeft.

SISSEL® Dream Comfort Pillow

Het luxueuze kussen voor onvoorstelbaar slaapcomfort!

• visco-elastisch hoofdkussen met een zacht golvende vorm
• aangenaam zacht, drukverminderend
• incl. overtrek met dubbele functie 
 (bovenkant: 25% viscose/74% polyester/ 1% spandex, onderkant: 

29% viscose/70% polyester/1% spandex, wasbaar op 60 °C)
• afmetingen: ong. 65 x 38 x 10 cm

SISSEL® Panicore

Het kussen met gierstkaf – natuurlijke 

ondersteuning voor uw nekwervels!

• past zich perfect aan de vorm van uw hoofd en nek aan en 
  biedt de beste ondersteuning voor uw nekwervels
• temperatuur- en vochtregulerend
• ontspannend, zacht masserend
• minder lawaai en stof
• vulling: 100% gierstkaf
• kussenovertrek: 100% katoen
• afmetingen: ong. 60 x 40 cm

past in elke 
standaardkussenovertrek

vulling van 
100% gierstkaf

past in elke 
standaardkussenovertrek

vulling van 
100% spelt
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VOORDELEN VAN BOEKWEITVULLING
Licht, duurzaam, van nature koel. 
De karakteristieke boekweitdoppen 
passen zich aan het lichaam aan 
waardoor een stevige holte ontstaat 
waarin het hoofd, de nek en de 
schouders goed worden ondersteund.

met anatomisch 
aangepaste neklijn

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-116.001 SISSEL® Buchi®, blue
SIS-116.003 SISSEL® Buchi®, burgundy
SIS-116.004 SISSEL® Buchi®, gray

kg
+/-

+

-

kg
kg
+

-

kg

+

SISSEL® Buchi® Soft

Ontspannen reizen – met de visco-elastische versie van onze befaamde SISSEL® 
Buchi®!

• knuffelzacht, maar toch ondersteunend
• betrouwbare, hoogwaardige visco-elastische schuimkern
• past zich perfect aan de individuele vorm van de nek aan door twee verschillende 

hellingshoeken
• donzige, zachte fluwelen overtrek
 (75% katoen/25% polyester), met rits
• overtrek: blauw/grijs, verwijderbaar,
  wasbaar
• met praktische draagtas

De voorkant van het kussen is platter voor optimaal 
anatomisch comfort wanneer het hoofd is gedraaid.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-116.010 SISSEL® Buchi® Soft, blue/gray
SIS-116.010.01 SISSEL® Buchi® Soft, extra cover, blue/gray

SISSEL® Comfort

Optimale positionering voor alle leeftijden!

• ideaal hulpmiddel voor de positionering en verzorging van ouderen
• perfect voor de dagelijkse ontspanning en ondersteuning van baby's en volwassenen
• ideaal om borstvoeding te geven – ontlast de armen en schouders
• tijdens of onmiddellijk na de zwangerschap kunt u individuele lichaamsdelen (met 

name de buikwand en de perineum) specifiek ontspannen terwijl u rust in een 
ruggelingse of zijdelingse positie

• overtrekken van katoen, fluweel (wasbaar op 40 °C) en polyurethaan verkrijgbaar
• afmetingen: ong. 195 x 35 cm
• met praktische fleecetas met rits

Verschillende vullingen verkrijgbaar:

• ons kussen met polystyreenvulling – met microparels, die comfortabel aansluiten 
op de vorm van uw lichaam, getest op schadelijke stoffen, lichtgewicht (ong. 0,75 kg), 
machinewasbaar tot 60 °C, met rits om bij te vullen

• ons kussen met polypropyleenvulling – wasbaar tot 95 °C, ong. 0,66 kg, met rits 
om bij te vullen, geen volumeverlies door de meervoudige schokbestendigheid van 
de iets grotere parels, vulling kreeg de beoordeling 'aanbevelenswaardig' van Oeko-
Tex, uitermate geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en rusthuizen en bij therapie

Ideal aid also for therapeutic use. Stabiele positionering van baby's in een ruggelingse of 
zijdelingse positie – baby's voelen zich veilig en geborgen.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-170.001  SISSEL® Comfort, filler material: polystyrene, without cover
SIS-170.014  SISSEL® Comfort, filler material: polypropylene, without cover
SIS-170.003  Terry cover, white
SIS-170.004  Cotton cover, light blue
SIS-170.009  Cotton cover, graffiti blue
SIS-170.006  Cotton cover, sun, moon and stars
SIS-170.019  Cotton cover, hibiscus
SIS-170.020  Cotton cover, starfish
SIS-170.021  Cotton cover, ornament blue
SIS-170.022  Polyurethane cover, blue (water-repellent)
SIS-170.023  Velours cover, chocolate/cream
SIS-170.024  Velours cover, bordeaux/gray

Verschillende overtrekken verkrijgbaar

Katoenen overtrekken (100%, wasbaar op 40 °C)

zeester lichtblauw blauw 
graffiti 

zon, maan, 
sterren

hibiscus ornament

PU-cover, 
Polyurethane

blauw (water-
repellent)

bordeaux/
antraciet

bruin / 
beige

Fluwelen overtrek  (75% katoen/25% 
polyester, wasbaar op 40 °C)

wit

Overtrek in badstof 
(75% katoen/25% polyester):

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

SISSEL® Buchi®

De flexibele neksteun met natuurlijke boekweitvulling!

• ondersteunt de nek tijdens lange, vermoeiende reizen 
 met de auto, de trein of het vliegtuig
• ideaal om te ontspannen tijdens het lezen
• past zich perfect aan de vorm van de nek aan
• voering 100% katoen, overtrek 100% polyester 
 (wasbaar op 40 °C)
• verkrijgbaar in drie aantrekkelijke kleuren
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SISSEL® Veno

Heerlijke ontspanning voor vermoeide en gezwollen benen!

• biedt een perfecte ondersteuning om de benen omhoog te leggen of te ontspannen
• ideaal om gezwollen benen en opstoppingen te verlichten en tijdens de zwangerschap
• materiaal: flexibel polyurethaanschuim
• incl. overtrek (100% polyester, wasbaar op 60 °C), ivoorkleur
• één formaat: ong. 66,5 x 40 x 16 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-140.024  SISSEL® Veno, incl. cover

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-140.004  SISSEL® Venosoft, approx. 65 x 50 x 22 cm, incl. Velours cover, ecru
SIS-140.005  SISSEL® Venosoft, approx. 78 x 50 x 22 cm, incl. Velours cover, ecru
SIS-140.008  Velours Cover for Venosoft small, ecru
SIS-140.009  Velours Cover for Venosoft large, ecru

1

2

3

1

2

3

met visco-elastische laag (ong. 3 cm)
individueel verstelbare hielwig
stabiele schuimkern

SISSEL® Venosoft

Biedt de voordelen van beenkussens met een visco-elastische laag!

• dankzij de geïntegreerde laag kunnen de benen op een doeltreffende, maar toch heerlijk zachte 
en aangename manier omhoog worden gelegd, zelfs bij mensen met ernstige inflammatoire 
vaataandoeningen

• ideaal om vaatproblemen, spataderen, opstoppingen en gezwollen benen te verlichten en 
tijdens de zwangerschap

• incl. witte overtrek (100% katoen), wasbaar op 40 °C
• verkrijgbaar in twee formaten, incl. overtrek:
 ong. 65 x 50 x 22 cm, lengte tot 165 cm
 ong. 78 x 50 x 22 cm, startlengte van 165 cm

1

SISSEL® Medi Support

Comfortabel rusten, ontspannen slapen!

• veel mensen ervaren de zijdelingse positie als oncomfortabel; de benen liggen op elkaar en de knieën 
botsen tegen elkaar – de SISSEL® Medi Support kan verlichting bieden

• ideaal bij heup- en knieklachten of als positioneringshulp na heupoperaties
• kan eenvoudig aan het been worden aangepast met twee handige bevestigingslinten met klittenband
• vermindert de druk op de kniegewrichten
• voorkomt zweten
• voor een perfecte positionering terwijl u ligt, 
 het bekken is minder gebogen
• overtrek van katoen (75%) en polyester (25%), ivoorkleur
• afmetingen: ong. 17 x 20 cm, 10 cm op het smalste gedeelte

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-170.060 SISSEL® Medi Support 
SIS-170.060.01 SISSEL® Medi Support, extra cover, ecru

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE
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GEZOND ZITTEN
GENTLE RELIEF

SISSEL® Sit Special 2 in 1

Om comfortabel, zacht en recht te zitten – zorgt voor een 

perfecte ontlasting van het heiligbeen en het staartbeen!

• ontlast de wervelkolom en de tussenwervelschijven
• ideaal hulpmiddel na letsels en operaties
• voorkomt afglijden, ook wanneer u lang zit
• unieke brug en twee anatomische holten verbeteren de zitkwaliteit en 
 zorgen voor een nog comfortabelere zitervaring
• met een verwijderbaar visco-elastisch deel voor een perfecte ontlasting 
 van het heiligbeen en het staartbeen 1

• materiaal: hoogwaardig polyurethaanschuim voor een perfecte 
 drukcompensatie in combinatie met speciaal visco-elastisch schuim
• vijf jaar garantie op dimensionele stabiliteit
• wordt geleverd met een fluwelen overtrek (100% polyester), 
 wasbaar op 40 °C
• verkrijgbaar in drie kleuren
• size: approx. 43 x 40 x 9 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-120.021  SISSEL® Sit Special 2 in 1, incl. cover, blue
SIS-120.022  SISSEL® Sit Special 2 in 1, incl. cover, gray
SIS-120.023  SISSEL® Sit Special 2 in 1, incl. cover, beige
SIS-120.021.01  SISSEL® Sit Special 2 in 1, extra cover, blue
SIS-120.022.01  SISSEL® Sit Special 2 in 1, extra cover, gray
SIS-120.023.01  SISSEL® Sit Special 2 in 1, extra cover, beige

Zonder wigkussen:
Moeilijk om een rechte 
zithouding aan te houden, 
neiging om gebogen te 
zitten.

Principe van het wigkussen

Met een SISSEL®-wigkussen:
Het lichaam wordt moeiteloos 
in een rechte houding gebracht, 
met het bekken licht naar voren 
gekanteld.

met rubber beklede onderkant

1

Health guide 
"Healthy & active  
sitting" available. 

You can find more infor-
mation about  the SISSEL® 
marketing tools in the 
brochure "Professional 
Presentation". Ask for 
your free copy now!

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE
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SISSEL® Sit Standard and Colour

... draagt bij tot een perfect rechte zithouding!
• ontlast de wervelkolom en de tussenwervelschijven en draagt zo 
 bij tot een ergonomisch en anatomisch correcte zithouding
• stabiele kern
• overtrek van 100% katoen (wasbaar op 30 °C)
• Colour-wigkussen met robuuste overtrek (blauw/kleurenprint, 
 zwart/kleurenprint of steenrood/kleurenprint) en antisliplaag 
 aan de onderkant, heel doeltreffend op gladde oppervlakken
• afmetingen: ong. 35 x 35 x 6,5 cm
• let op: gebruik het kussen alleen voor korte periodes; als u lang moet 

zitten, raden we de SISSEL® SIT SPECIAL 2-in-1 met antislipeffect aan

SISSEL® Sit Colour 
met antislipovertrek in de 
kleuren blauw/kleurenprint, 
zwart/kleurenprint en 
steenrood/kleurenprint

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-120.001  SISSEL® Sit Colour, sitting wedge with anti-slip cover, black/graffiti
SIS-120.003  SISSEL® Sit Colour, sitting wedge with anti-slip cover, blue/graffiti
SIS-120.001.01  SISSEL® Sit Colour, extra cover, black/graffiti
SIS-120.003.01  SISSEL® Sit Colour, extra cover, blue/graffiti
SIS-120.050  SISSEL® Sit Standard, sitting wedge, with cover, blue
SIS-120.051  SISSEL® Sit Standard, sitting wedge, with cover, black
SIS-120.052  SISSEL® Sit Standard, sitting wedge, with cover, burgundy
SIS-120.010  SISSEL® Sit Standard, extra cover, black
SIS-120.011  SISSEL® Sit Standard, extra cover, blue
SIS-120.012  SISSEL® Sit Standard, extra cover, burgundy

SISSEL® Sit Standard 
met overtrek in de kleuren 
blauw, bordeauxrood en zwart

Wigkussens worden 
gemaakt van 100% 
gerecycleerd schuim!

Het Colour-wigkussen wordt 
geleverd met een met 
rubber beklede onderkant.

SISSEL® Back Change

Afwisseling voor uw rug – ons 2-in-1 rugkussen en actief zitkussen!

• het ergonomisch gevormde zitkussen ondersteunt uw rug
op een unieke en doeltreffende manier bij belasting en ontspanning
• oefen en ontspan uw rug met ÉÉN product:

- als zitkussen: opspannen – het actief zitten verbetert de rompspieren
en traint de dieperliggende spieren
- als rugkussen: - ontspannen – ondersteunt perfect de lumbale lordose, bevordert
de natuurlijke zithouding en biedt tegelijk ontspanning en
een zachte massage voor de rug

• extreem comfort en geschikt voor iedereen:
– met lucht gevuld kussen met een licht afgeronde bovenkant en platte onderkant
– ca. 40 cm Ø, belastbaar tot 100 kg

• latexvrij
• stabiliteit en stevigheid
kunnen vrij worden aangepast
door lucht toe te voegen 
(pomp meegeleverd)
• Overtrek in polyester/
mesh voor een optimale
luchtcirculatie (100%
polyester, handwas)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-120.060   SISSEL® Sit Air, black
SIS-120.061  SISSEL® Sit Air, blue

bodem met rubberlaag

SISSEL® SIT AIR

Het comfortabele wigkussen voor een actieve, rechte zithouding!

• voortdurende, zachte mobilisatie van de rug- en de rompspieren
• zitcomfort en zitdynamiek kunnen worden geregeld dankzij het geïntegreerde ventiel
• anatomisch geoptimaliseerd ontwerp, voorkomt warmteplekken
• overal te gebruiken
• overtrek van meshstof voor een betere luchtdoorstroming
• materiaal: kussenkern polyurethaanschuim, 
 overtrek 100% polyester
• afmetingen: ong. 35.5 x 35 x 5.5 cm

SISSEL® Sit Ring

Overal comfortabel en drukvrij zitten!
• zitondersteuning voor dagelijks gebruik
• voor plaatselijke drukverlichting
• ideaal wanneer u wordt belemmerd bij het zitten, vooral na operaties aan het perine-

um, bij anale letsels en aambeien of tijdens of na de zwangerschap
• materiaal: polyurethaanschuim, vormvast, hypoallergeen en vuurvast
• wordt geleverd met een overtrek van eudermische badstof 
 (80% katoen/20% polyester), wasbaar op 60 °C
• verkrijgbaar in twee varianten: rond of ovaal
• optioneel: hygiënische polyurethaanovertrek (PUR), waterdicht

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.120  SISSEL® Back Change

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.017  SISSEL® Sit Ring, incl. terry cover, round, white
SIS-121.018  SISSEL® Sit Ring, incl. terry cover, oval, white
SIS-121.018.01  SISSEL® Sit Ring, extra cover, round/oval, terry, white
SIS-121.017.02  SISSEL® Sit Ring, extra cover, round/oval, PU, blue
SIS-121.018.05  SISSEL® Sit Ring, cover special, blue  
SIS-121.018.06  SISSEL® Sit Ring, terry cover, blue 

hygiënische polyurethaan-
overtrek (PUR) optioneel 
verkrijgbaar

Speciale overtrek
optioneel verkrijgbaar 
optionally available

Overtrek in badstof
optioneel verkrijgbaar 
optionally available

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

NIEUW
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SISSEL® SITFIT® Plus

Actief zitten met een 2-in-1-kussen!

• perfecte combinatie van een wigkussen en een met 
 lucht gevuld zitkussen
• ergonomisch verbeterde vorm biedt een optimale 
 combinatie van actief zitten en uitstekend zitcomfort
• actief en dynamisch zitten ontlast het bovenlichaam en traint 
 de rugspieren zonder lichaamsoefeningen
• bevordert een rechte zithouding
• ook geschikt om de rug- en bekkenbodemspieren te trainen
• met pomp voor een individuele drukregeling
• maximaal lichaamsgewicht: 138 kg
• Ø ong. 37 cm, één formaat voor tieners en volwassenen
• optioneel: fluwelen overtrek (75% katoen/25% polyester), 
 verkrijgbaar in vier kleuren

SISSEL® SITFIT®

Een manier om uw rug te trainen – zonder actief te oefenen!

• traint de rug- en bekkenbodemspieren
• versterkt de voet- en beenspieren
• ontlast het bovenlichaam en versterkt de rugspieren
• kan ook worden gebruikt als actieve, dynamische zithulp
• met het ventiel kan de druk individueel worden geregeld
• max. lichaamsgewicht: 138 kg
• Ø ong. 33 cm (ook geschikt voor kinderen en tieners) of 36 cm
• optioneel: fluwelen overtrek, verkrijgbaar in vier kleuren

SISSEL® SITFIT® & SISSEL® SITFIT® Plus Covers 

• fluwelen overtrek
• verkrijgbaar voor SISSEL® SITFIT®, 
 Ø ong. 33 cm en 36 cm, 
 en SISSEL® SITFIT® Plus
• materiaal: 75% katoen, 25% polyester, 
 wasbaar op 60 °C
• verkrijgbaar in vier kleuren: blauw, 
 bordeauxrood, grijs en zwart

Een van de vele oefeningen op de oefeningenposter.

Latex-vrij

Het is nooit te vroeg 
voor een gezonde 
zithouding!
De SISSEL® SITFIT® 
(Ø 33 cm) is ook 
ideaal voor kinderen. 
Het kussen traint de 
rugspieren terwijl ze lang aan de 
computer zitten om te studeren of om 

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

Incl. exercise poster

Incl. exercise poster

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.074.01 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø approx. 37 cm, velours, blue
SIS-160.074.03 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø approx. 37 cm, velours, burgundy
SIS-160.074.04 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø approx. 37 cm, velours, gray
SIS-160.074.07 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø approx. 37 cm, velours, black
SIS-160.104.01 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 33 cm, velours, blue
SIS-160.104.03 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 33 cm, velours, burgundy 
SIS-160.104.04 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 33 cm, velours, gray
SIS-160.104.07 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 33 cm, velours, black
SIS-160.114.01 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 36 cm, velours, blue
SIS-160.114.03 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 36 cm, velours, burgundy
SIS-160.114.04 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 36 cm, velours, gray
SIS-160.114.07 Cover SISSEL® SITFIT® Ø approx. 36 cm, velours, black

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.070  SISSEL® SITFIT® Plus, blue
SIS-160.071  SISSEL® SITFIT® Plus, red
SIS-160.074  SISSEL® SITFIT® Plus, black

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.100  SISSEL® SITFIT®, Ø approx. 33 cm, red
SIS-160.103  SISSEL® SITFIT®, Ø approx. 33 cm, black
SIS-160.104  SISSEL® SITFIT®, Ø approx. 33 cm, blue
SIS-160.110  SISSEL® SITFIT®, Ø approx. 36 cm, red
SIS-160.113  SISSEL® SITFIT®, Ø approx. 36 cm, black
SIS-160.114  SISSEL® SITFIT®, Ø approx. 36 cm, blue

Dijsteun naar voren:
• stabiele zithouding door de 

dijsteun
• geschikt om gedurende lange 

periodes te zitten

Ronde zijde naar voren:
• actief en dynamisch zitten
• geschikt om gedurende 

korte periodes te zitten 
en lichaamsoefeningen 
te doen

Latex-vrij
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SISSEL® DorsaBack-Car 

Profiteer van het comfort van de SISSEL® DorsaBack terwijl u rijdt!

• anatomisch gevormde houten kern
• ondersteunt de hele rug
• kan gemakkelijk op elke autozetel worden bevestigd
• overtrekmateriaal van polyester (50%) en polyamide (50%)
• drie jaar garantie op vormvastheid
• lendensteun SISSEL® DorsaBack-Pad verkrijgbaar

Let op: gebruik de SISSEL® DorsaBack-Car niet als de armsteunen zijn 
uitgerust met ingebouwde zijairbags

SISSEL® Back 

Speciale behandeling voor een lumbale wervelkolom 

met 'autoschade'!

• verbeterde, rechte zithouding tijdens het rijden
• ondersteunt de lumbale wervelkolom tijdens lange autoritten
• dwingt de wervelkolom zacht in een ontspannen en gezonde 

positie
• snelle en eenvoudige bevestiging op elke autozetel dankzij twee 

stevige riemen
• overtrek van 100% polyester, wasbaar op 40 °C
• afmetingen: ong. 33 x 33 cm

Let op: gebruik de SISSEL® DorsaBack-Car niet als de 
armsteunen zijn uitgerust met ingebouwde zijairbags

SISSEL® Tour 

De in de hoogte verstelbare lendensteun!

• wordt op de autozetel bevestigd met een elastische band
• ideaal voor voertuigen zonder ingebouwde lendensteun
• in de hoogte verstelbaar – kan worden aangepast aan de 

individuele behoeften
• afmetingen: ong. 31,5 x 25,5 x 5,5 cm diep
• gemaakt van gesneden polyurethaanschuim, wordt 
 geleverd met een overtrek van 100% katoen
• wasbaar op 40 °C

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.001 SISSEL® DorsaBack-Car, black
SIS-121.002 SISSEL® DorsaBack-Car, gray
SIS-121.003 SISSEL® DorsaBack-Car, blue
SIS-121.009 SISSEL® DorsaBack-Pad, black
SIS-121.010 SISSEL® DorsaBack-Pad, gray
SIS-121.011 SISSEL® DorsaBack-Pad, blue

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.015 SISSEL® Back, blue
SIS-121.016 SISSEL® Back, gray
SIS-121.015.01 Extra cover, blue
SIS-121.016.01 Extra cover, gray

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.013 SISSEL® Tour, black
SIS-121.014 SISSEL® Tour, blue

1

1 Optioneel: er is een in 
de hoogte verstelbare 
lendensteun 
SISSEL® DorsaBack-Pad 

SISSEL® DorsaBack & SISSEL® DorsaBack-Pad 

Overal comfortabel zitten!

• preventie en genezing van rugproblemen
• overal comfortabel zitten – op alle stoelen, zelfs stoelen die te zacht of te 
diep zijn, en op alle zetels
• ondersteunt de hele rug
• corrigeert een slechte houding
• variabele zithoek (van rechtop tot liggend)
• stimuleert een gezonde, rechte zithouding
• gemakkelijk mee te nemen, weegt slechts 2,3 kg
• met een duurzame overtrek in luxueuze faux suède (50% polyester/50% 
polyamide)
• afmetingen: ong. 31 x 50 cm (rug), 44 x 37 x 3,5 cm (zitting)
• drie jaar garantie op vormvastheid

Optioneel accessoire: SISSEL® DorsaBack-Pad voor 

SISSEL® DorsaBack

• in de hoogte verstelbare lendensteun
• kleuren en materiaal identiek aan de SISSEL® DorsaBack

1

2

3

4

1

2
frame van natuurhouten platen
hoogwaardig vinylschuim
eenvoudig te reinigen overtrek
antisliplaag aan de onderkant

3

4

without SISSEL® DorsaBack with SISSEL® DorsaBack Fixing

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.005.20 SISSEL® DorsaBack, black
SIS-121.006.20 SISSEL® DorsaBack, gray
SIS-121.007.20 SISSEL® DorsaBack, blue
SIS-121.009 SISSEL® DorsaBack-Pad, black
SIS-121.010 SISSEL® DorsaBack-Pad, gray
SIS-121.011 SISSEL® DorsaBack-Pad, blue

SISSEL® DorsaBack-Pad 
voor SISSEL® DorsaBack 
verkrijgbaar!

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE
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GEZOND BEWEGEN
FIT AND IN SHAPE

SISSEL® PRODUCTVIDEOS 
AANTREKKELIJKE INFORMATIEMEDIA BESCHIKBAAR OP YOUTUBE.COM VOOR UW SMARTPHONE!

Veel SISSEL®-gezondheidsproducten worden geleverd met informatievideo's waarin wordt getoond hoe de producten kunnen 
worden gebruikt. Ze bieden inzicht in de uiteenlopende toepassingen, de werking van de producten of de trainingsmogelijkheden. 
Motiverend, inspirerend en informatief. Scan de QR-code en dompel uzelf onder in de natuurlijke, Zweedse SISSEL® Health World.

Let op:  u vindt de QR-codes op de verpakking van veel SISSEL®-producten.

SISSEL® Securemax® Ball &

Ideaal om het hele lichaam in conditie te brengen!

• ontlast voelbaar de wervelkolom en versterkt de rugspieren
• stimuleert een correcte zithouding
• een bewezen medisch hulpmiddel in de fysiotherapie
• ideaal om thuis of op school op te zitten
• inclusief oefeningenposter en stoplifter
• oppervlak heeft een aangename structuur die 
 prettig aanvoelt, en is extreem slijtvast
• belastbaar tot 500 kg
• voor een gebruiker met een gewicht tot 150 kg
• bevat CITROFOL® BII, een PVC-verzachter op 
 basis van hernieuwbare hulpbronnen
• afmetingen: Ø ong. 45 cm, 55 cm, 65 cm of 75 cm
• verkrijgbaar in vier diameters en vier kleuren

Het Securemax® Systeem:
Voor uw veiligheid zal de bal niet barsten, 
maar langzaam leeglopen wanneer hij lek raakt.

Let op: ons Securemax® System is uiterst geschikt
voor kinderen, senioren, zwangerschapsoefeningen en therapie 
en professionele fysiotherapie

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.008  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 45 cm, blue-purple
SIS-160.020  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 45 cm, lime green
SIS-160.013  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 55 cm, blue-purple
SIS-160.011  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 55 cm, red
SIS-160.021  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 55 cm, lime green
SIS-160.010  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, blue-purple
SIS-160.009  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, red
SIS-160.012  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, silver
SIS-160.022 SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, lime green
SIS-160.015  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 75 cm, blue-purple
SIS-160.014  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 75 cm, silver
SIS-160.023 SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 75 cm, lime green

Even veilig –
meer comfort!

NIEUW: SISSEL® Gym Ball Cover 

Maakt van uw zitbal een stijlvol woonaccessoire

NIEUW
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3

Accessoires

1  SISSEL® Stabilizer – voor een veilige work-out! Houdt de bal op zijn plaats
wanneer hij niet wordt gebruikt. Biedt een veilige basis voor prenatale
oefeningen (Lamaze-cursussen enz.). Gemaakt van hoogwaardig polypropyleen.

2  Dankzij onze set van drie stapelhulpen kunnen drie ballen tegelijkertijd op 
een ruimtebesparende manier worden opgeborgen (voor ballen met een diame-
ter van ong. 65 cm en meer).

3  De ultrasterke handpomp – werkt zelfs bij sterke tegendruk.

SISSEL® Gym Ball Cover

Maakt van uw zitbal een stijlvol woonaccessoire

• een nieuwe look om thuis gezond te zitten
• voor SISSEL® Gym Balls van 65 cm
• aangename stof biedt meer zitcomfort
• verstelbare handgreep om de zitbal gemakkelijk mee te nemen
• verborgen rits – voorkomt schade aan kleding en vloeren
• verkrijgbaar in 2 kleuren, modieus
  grijs en trendy blauw
• materiaal: 100% polyester,
  wasbaar op 40 °C

Welk formaat is juist voor mij?

Meet de lengte van uw arm 
van schouder tot hand. 
Deze afmeting stemt ongeveer 
overeen met de vereiste 
minimumdiameter. Kies altijd de bal 
met de iets grotere diameter!

Diameter 

1

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.016  SISSEL® Stabilizer, Ø approx. 45 cm, quadripartite, blue
SIS-160.017  Set of Stackers, acrylic, 3 pcs.
SIS-160.018  Hand Pump

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.000 SISSEL® Gym Ball Cover grey
SIS-160.001 SISSEL® Gym Ball Cover blue

2

SISSEL® Ball

De betaalbare manier om fit te blijven!

• het ideale fitnesstoestel en zithulpmiddel
• ontlast de wervelkolom, versterkt de rugspieren
• stimuleert een correcte zithouding
• verbeterde barstbestendigheid
• barstbestendig tot een dynamisch gewicht van 75 kg
• bevat CITROFOL® BII, een PVC-verzachter op basis 
 van hernieuwbare hulpbronnen
• afmetingen: Ø ong. 55 cm, 65 cm en 75 cm

Let op: de SISSEL® Stabilizer is een veilige 
balschaal die voorkomt dat de bal gaat rollen.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.060  SISSEL® Ball, Ø approx. 55 cm, blue
SIS-160.061  SISSEL® Ball, Ø approx. 55 cm, red
SIS-160.062  SISSEL® Ball, Ø approx. 65 cm, red
SIS-160.063  SISSEL® Ball, Ø approx. 65 cm, blue
SIS-160.064  SISSEL® Ball, Ø approx. 75 cm, blue
SIS-160.065  SISSEL® Ball, Ø approx. 75 cm, red

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

NIEUW
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SISSEL® Medicine Ball

Een van de beste fitness- en revalidatiehulpmiddelen 

voor een work-out van het hele lichaam!

• ideaal voor spieropbouw
• toepassingsgebieden: turnen, algemene fitnesstraining, 

verbetering van het uithoudingsvermogen en therapeu-
tische toepassingen bij fysieke revalidatieprogramma's

• verkrijgbaar in vijf gewichten (1-5 kg) voor gebruikers 
van alle leeftijden

• materiaal: thermoplastisch polyethyleen (PE), niet giftig, 
loodvrij, antistatisch, UV-bestendig

• wasbaar antislipoppervlak
• waterdicht

Display voor tot vijf SISSEL® 
Medicine Balls verkrijgbaar

SISSEL® Exercise Loop

Een veelzijdig hulpmiddel voor uw fitnesstraining!

• ideaal hulpmiddel voor geleidelijke spieropbouw tijdens 
 fitnesstrainingen en revalidatieoefeningen
• voor uiteenlopende toepassingen: groepstraining en individuele 

training, aquagym en seniorenfitness
• klein, handig en gebruiksklaar
• ideaal fitnesshulpmiddel voor op reis
• set van twee stuks: één zachte band voor spieropbouw (geel), 
 één sterke band voor fitnesstraining en toning (groen)
• afmetingen: ong. 5 cm x 33 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.320  SISSEL® Medicine Ball, 1 kg, Ø approx. 18.5 cm, crimson
SIS-160.321  SISSEL® Medicine Ball, 2 kg, Ø approx. 21.5 cm, violet
SIS-160.322  SISSEL® Medicine Ball, 3 kg, Ø approx. 23.5 cm, blue
SIS-160.323  SISSEL® Medicine Ball, 4 kg, Ø approx. 26 cm, sand
SIS-160.324  SISSEL® Medicine Ball, 5 kg, Ø approx. 29 cm, green
SIS-160.310  Display for 5 SISSEL® Medicine Balls

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.110  SISSEL® Exercise Loop, set of 2, 1 yellow, 1 green

SISSEL® Fitband &
SISSEL® Fitband Essential

Een sterke band voor work-out en therapie!

• voor therapie, bewegingsoefeningen en spieropbouw 
 voor alle leeftijden
• verkrijgbaar in vier weerstanden voor progressieve 
 training
• minder poeder – voelt prettig aan
• materiaal: natuurlijk latex met minder allergenen

•  SISSEL® Fitband incl. één clip (ong. 7,5 cm x 2 m); 
 ook verkrijgbaar in rollen (ong. 14,5 cm x 5 m/
 14,5 cm x 25 m/14,5 cm x 46 m) voor groepen

•  SISSEL® Fitband Essential:  
 ong. 15 cm x 2,5 m en ong. 15 cm x 1,5 m

SISSEL® Fitband Essential,
extra breed voor maximaal comfort

SISSEL® Fitband  is ook 
verkrijgbaar in rollen

7.5 cm x 2 m band  
incl. oefeninstructies

1 2
Clipsysteem voorkomt knopen 
(band van 7,5 cm x 2 m).
Met de clip kan de band ook aan de 
deur worden aangebracht.

1

2

SISSEL® Fitbands – de banden met 
een lager eiwitgehalte
Latex banden zijn onmisbaar bij 
therapie, maar het basismateriaal, 
latex, heeft meestal een hoog 
eiwitgehalte.

The SISSEL® Fitband is anders.
Het grootste deel van de eiwitten 
in het natuurlijk latex die een 
allergische reactie veroorzaken, 
werden verwijderd met behulp van 
een complex reinigingsproces. Het 
resultaat is een band met bewezen 
minder allergenen.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.005  SISSEL® Fitband, yellow (light), approx. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.006  SISSEL® Fitband, red (medium), approx. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.007  SISSEL® Fitband, green (strong), approx. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.008  SISSEL® Fitband, blue (x-strong), approx. 7.5 cm x 2 m

SIS-163.009  SISSEL® Fitband, yellow (light), approx. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.010  SISSEL® Fitband, red (medium), approx. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.011  SISSEL® Fitband, green (strong), approx. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.012  SISSEL® Fitband, blue (x-strong), approx. 14.5 cm x 5 m

SIS-163.013  SISSEL® Fitband, yellow (light), approx. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.014  SISSEL® Fitband, red (medium), approx. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.015  SISSEL® Fitband, green (strong), approx. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.016  SISSEL® Fitband, blue (x-strong), approx. 14.5 cm x 25 m

SIS-163.060  SISSEL® Fitband, yellow (light), approx. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.061  SISSEL® Fitband, red (medium), approx. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.062  SISSEL® Fitband, green (strong), approx. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.063  SISSEL® Fitband, blue (x-strong), approx. 14.5 cm x 46 m

SIS-163.101  SISSEL® Fitband Essential, yellow (light), approx. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.102  SISSEL® Fitband Essential, red (medium), approx. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.103  SISSEL® Fitband Essential, green (strong), approx. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.104  SISSEL® Fitband Essential, blue (x-strong), approx. 15 cm x 2.5 m
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SISSEL® Fit-Tubes

Klein, veelzijdig en betaalbaar!
• voor wellness, revalidatie, spierversterking en aerobics
• korte, maar krachtige rek- en strekoefeningen voor het bovenlichaam en de benen
• met hygiënische, flexibele handgrepen voor een betere grip

incl. 
oefeninstructies

][
Tube
SISSEL®Fit

I Ejercicios sencillos 
para todo el cuerpo

I Esercizi semplici per 
tutto il corpo!

I Enkla övningar för 
hela kroppen!

I 간단한 전신운동!

I Doppelt gelegter Tube mit ge streckten Armen nach vorne halten. Oberkörper

und Arme anheben und den SISSEL® Fit-Tube hinter dem Kopf auseinander-

ziehen. Während der Übung nach unten schauen, Nacken nicht überstrecken.

I Plier le SISSEL® Fit-Tube en deux et le tenir devant soi les bras tendus.

Soulever le haut du corps et les bras et déplier le SISSEL® Fit-Tube derrière la

tête. Regarder vers le bas lors de cet exercice sans trop tirer sur la nuque.

Trapèze et grand fessier

I Hold the Tube folded in two in front of you. Raise your upper body and 

arms and pull the SISSEL® Fit-Tube apart behind your head. Look downwards

throughout the exercise and do not overstretch your neck.

Upper back and buttock muscles

I Dubbelgevouwen Fit-Tube met gestrekte armen naar voren houden.

Bovenlichaam en armen optillen en de SISSEL® Fit-Tube achter uw hoofd

spannen. Tijdens de oefening naar beneden kijken, nek niet overstrekken.

Bovenste rug- en bilspieren

I Con los brazos estirados mantener hacia delante el Fit-Tube doblado. Levantar la

parte superior del cuerpo y los brazos y estirar el SISSEL® Fit-Tube detrás de la

cabeza. Al realizar el ejercicio mirar hacia abajo sin estirar demasiado el cuello.

Musculatura superior de la espalda y de los glúteos

I Tenere in avanti con le braccia distese il tubo piegato in due.  Sollevare il

tronco e le braccia e tirare il tubo flessibile SISSEL® dietro la testa. Durante 

l’esercizio guardare verso il basso, la nuca non deve essere in iperestensione.

Muscolatura dei glutei e della parte superiore della schiena

Övre rygg- och sätesmuskulatur

I 튜브를 반으로 접어 앞쪽으로 뻗어 든다. 상체와 팔을 올려 머리 뒤 쪽으로 튜브를 당긴다. 

운동하는 동안 시선은 아래쪽을 보며, 목을 지나치게 쭉 펴지 않는다.

obere Rücken- und Gesäßmuskulatur

I Les pointes des pieds sont soulevées. Plier le SISSEL® Fit-Tube en deux et le

poser sur les cuisses. Soulever le bassin (attention, ne pas creuser le dos) en

gardant les bras fermement au sol.

Grand dorsal et grand fessier

I Draw up the tips of your toes. Fold the SISSEL® Fit-Tube in two and lay it over

your thighs. Lift your pelvis (Caution: keep your back straight) and at the

same time keep your arms firmly pressed on the floor.

Lower back and buttock muscles

I Uw tenen zijn naar boven gebogen. De SISSEL® Fit-Tube dubbel over uw 

dijbenen leggen. Kantel uw bekken (let op, geen holle rug) en laat daarbij

uw armen stevig op de vloer liggen.

Onderste rug- en bilspieren

I Las puntas de los pies hacia el cuerpo. Colocar el SISSEL® Fit-Tube doblado

sobre los muslos. Elevar la pelvis (cuidado, no curvar la espalda) dejando los

brazos pegados al suelo. 

Musculatura inferior de la espalda y de los glúteos

I Le punte dei piedi sono ritirate. Posizionare il tubo flessibile SISSEL®, piegato in

due, sopra le cosce. Sollevare il bacino (attenzione a non formare alcuna lordo-

si lombare) e, contemporaneamente, tenere le braccia ferme sul pavimento.

Muscolatura dei glutei e della parte inferiore della schiena

I Fötterna ihop. Lägg SISSEL® Fit-Tube dubbelvikt över låren. Lyft bäckenet

(Obs! Ingen svankrygg) och låt armarna vila mot golvet.

Nedre rygg- och sätesmuskulatur

I 발가락 끝을 세우고, 반으로 접은 SISSEL® Fit-Tube를 허벅지 위로 걸쳐 놓는다. 골반을 들어올리면서

(주의: 등은 곧게 편 자세로 유지) 양 팔을 바닥에 놓고, 복부와 둔부에 힘을 주어 몸을 지탱한다.

허리 아래쪽과 둔부 근육

I Der SISSEL® Fit-Tube wird um die Fußsohle gelegt, die Hände sind am Boden ab -

gestützt. Beine abwechselnd gegen den Tube-Widerstand strecken, ohne dass der

Fuß am Boden schleift. Fußspitze angezogen lassen. Becken bleibt aufgerichtet. 

I Positionner le SISSEL® Fit-Tube autour de la plante des pieds, les mains prennent

appui sur le sol. Allonger les jambes alternativement contre la résistance du Tube

sans que le pied racle le sol. Garder la pointe du pied soulevée. Le bassin reste droit.

Jambiers

I Lay the SISSEL® Fit-Tube around the sole of your foot with your hands on the floor

to support you. Stretch one leg after the other against the Tube’s tension,

without dragging your foot along the floor. Keep the tips of your toes drawn up.

Your pelvis should remain upright.

Front thigh muscles

I U legt de SISSEL® Fit-Tube onder uw voetzool, uw handen steunen op de vloer. Uw

benen afwisselend tegen de weerstand van de Tube strekken, zonder dat uw voeten

over de vloer slepen. Uw tenen blijven naar boven gebogen, uw bekken is recht.

Voorste dijbeenspieren

I El SISSEL® Fit-Tube se coloca alrededor de la planta del pie apoyando las

manos en el suelo. Estirar las piernas alternativamente contra la resistencia

del tubo sin que el pie se arrastre en el suelo. La pelvis se mantiene recta. 

Musculatura anterior de los muslos

I Posizionare il tubo flessibile SISSEL® sotto la pianta del piede e poggiare le mani sul

pavimento. Allungare il tubo flessibile stendendo alternativamente le gambe,

senza che il piede tocchi il pavimento. Tenere ritirata la punta del piede. Il bacino

deve restare dritto.

Muscolatura superiore delle cosce

I Lägg SISSEL® Fit-Tube omkring fotsulan, stöd med händerna på golvet. Sträck

benen omväxlande mot tubmotståndet utan att foten vidrör golvet. Spänn

fotens främre del. Bäckenet ska vara höjt.

Främre lårmuskulaturen

I SISSEL® Fit-Tube를 발바닥에 대어 당긴 뒤, 튜브를 쥔 양손은 바닥에 고정시킨다. 한쪽 다리로는 튜브를

그대로 지탱하면서, 다른 한쪽 다리는 쭉 뻗어 스트레칭 한다. 이때, 바닥에 발을 끌지는 말고, 발끝을 

들어올린 채, 골반은 똑바른 자세를 유지한다.

대퇴근

vordere Ober schenkelmuskulatur
I SISSEL® Fit-Tube um den Knöchel binden, der andere Fuß steht darauf. Arm

fixiert den Tube. Gestrecktes Bein nach hinten führen und dabei die

Fußspitze angezogen halten. Oberkörper nicht nach vorne neigen. 

I Nouer le SISSEL® Fit-Tube autour d’une cheville, poser l’autre pied dessus. Le

bras immobilise le SISSEL® Fit-Tube. Glisser la jambe tendue vers l’arrière en

soulevant la pointe du pied. Ne pas pencher le haut du corps vers l’avant.

Grand fessier

I Tie the SISSEL® Fit-Tube around your ankles with one foot standing upon it and

your arm holding it in place. Move your stretched out leg to the rear, keeping

the tips of your toes drawn up. Do not let your upper body lean forward. 

Buttock muscles

I Bind de SISSEL® Fit-Tube om uw enkel, de andere voet staat op de Tube, terwijl

uw arm deze fixeert. Het gestrekte been naar achteren bewegen en daarbij uw

tenen naar boven gebogen houden. Uw bovenlichaam niet naar voren buigen.

Bilspieren

I Atar el SISSEL® Fit-Tube alrededor de los tobillos, el otro pie se coloca por encima.

El brazo fija el tubo.  Llevar hacia atrás la pierna estirada manteniendo las puntas

de los pies hacia el cuerpo. No inclinar hacia delante la parte superior del cuerpo. 

Musculatura de los glúteos

I Legare intorno alla caviglia il tubo flessibile SISSEL®, mentre l’altro piede

deve poggiare sul tubo. Tenere fisso il tubo con il braccio. Portare all’indietro

la gamba tesa e, contemporaneamente, tenere ritirata la punta del piede.

Non inclinare in avanti il tronco. 

Muscolatura dei glutei

I Bind SISSEL® Fit-Tube om ankeln, den andra foten står på den. Armen fixerar

tuben. För det sträckta benet bakåt och håll den främre delen av foten

spänd. Luta inte överkroppen framåt. 

Sätesmuskulaturen

I SISSEL® Fit-Tube를 한쪽 발목에 묶고, 나머지 한쪽 발로는 튜브를 밟은 채, 그 쪽 팔로 튜브를 잡는다. 

튜브를 묶은 다리를 뒤로 쭉 뻗고 발끝은 세운다. 이때, 상체가 앞으로 기울어지지 않도록 주의한다.

둔부 근육과 대퇴근육

Gesäßmuskulatur

ligero / leggera

lätt / 약함

medio / media

medel / 보통

fuerte / forte

stark / 강함

extra fuerte / extra forte 

mycket stark / 아주 강함

I Fußspitzen sind angezogen. SISSEL® Fit-Tube doppelt genommen über die

Oberschenkel legen. Becken anheben (Achtung, kein Hohlkreuz) und dabei

die Arme fest am Boden liegen lassen.

untere Rücken- und Gesäßmuskulatur

I Håll den dubbelvikta tuben framåt med raka armar. Lyft överkropp och armar

dra isär SISSEL® Fit-Tube bakom huvudet. Titta nedåt under övningen, sträck

inte nacken för mycket.

허리 위쪽과 둔부 근육

5 6 7 8
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SISSEL® Door Anchor

Het praktische accessoire om afwisseling te brengen in oefeningen 

met banden en koorden!

• flexibele deurbevestiging voor oefenbanden en -koorden
• gemakkelijk vast te klemmen aan de deur
• kan aan de zijkant, bovenkant of onderkant van de deur worden 

bevestigd voor een doelgerichte training

SISSEL® Fun & Active Band

Het sterke hulpmiddel voor uw fitnesstraining!

• ideaal hulpmiddel voor work-outs met een lage impact
• aangename textuur en extra sterk
• verkrijgbaar in drie verschillende weerstanden
• materiaal dat prettig aanvoelt
• latexvrij en geurloos
• met praktische sportbox
• afmetingen: ong. 15 x 200 cm
• ook verkrijgbaar in een aantrekkelijke 
 verkoopdisplay (met vier stuks/kleur)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.029  SISSEL® Door Anchor

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.030  SISSEL® Fit-Tube, yellow (light), incl. exercise manual
SIS-163.031  SISSEL® Fit-Tube, red (medium), incl. exercise manual
SIS-163.032  SISSEL® Fit-Tube, green (strong), incl. exercise manual
SIS-163.033  SISSEL® Fit-Tube, blue (x-strong), incl. exercise manual

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.200  SISSEL® Fun & Active Band, orange, light
SIS-163.201  SISSEL® Fun & Active Band, yellow, medium
SIS-163.202  SISSEL® Fun & Active Band, green, strong
SIS-163.210  Display SISSEL® Fun & Active Band, 4 pcs./color

met hygiënische, 
flexibele handgrepen

SISSEL® Kinesiology Tape

De kinesiologietape in vier aantrekkelijke kleuren!

• voor gebruik bij het sporten
• ondersteunt de beweeglijkheid van de gewrichten en de spieren
• 96% katoen, 4% lycra, met huidvriendelijke acryllijm
• ademend, waterdicht
• comfortabel en huidvriendelijk
• verkrijgbaar in vier kleuren
• afmetingen: ong. 5 cm x 5 cm
• elke rol is individueel verpakt

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.200  SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 5 m, natural-colored
SIS-162.201  SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 5 m, blue
SIS-162.202  SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 5 m, pink
SIS-162.203  SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 5 m, black
SIS-162.210 SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 32 m, natural-colored
SIS-162.211 SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 32 m, blue
SIS-162.212 SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 32 m, pink
SIS-162.213 SISSEL® Kinesiology Tape, approx. 5 cm x 32 m, black

SISSEL® Flossing Band

Elasticiteit en grip voor een doelgerichte

toepassing!

• voor de compressie van spieren en gewrichten
• om de spieren te activeren bij gemobiliseerde
  gewrichten
• voor actief en passief/ondersteunend gebruik
• materiaal: 100% natuurlijk latex, afwasbaar
• vrij van schadelijke stoffen
• perfecte grip, lager eiwitgehalte
• zeer elastische, lineaire uitzetting
• TÜV-kwaliteitscertificaat (10.000 uitrekkingen)
• afmetingen/sterkte:
 ong. 5 cm x 2 m x 1,1 mm (geel) en
 ong. 5 cm x 2 m x 1,6 mm (blauw)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.151 SISSEL® Flossing Band, 1.1 mm, yellow
SIS-163.152  SISSEL® Flossing Band, 1.6 mm, blue

SISSEL® Flossing Band en 
SISSEL® Fitband – de banden 
met een lager eiwitgehalte.
Het grootste deel van de eiwitten 
in het natuurlijk latex die een 
allergische reactie veroorzaken, 
werden verwijderd met behulp 
van een complex reinigingsproces. 
Het resultaat is een band met 
bewezen minder allergenen.

Latex-vrij
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SISSEL® Gym Mat Professional

Onze bredere oefenmat– optimaal evenwicht tussen 

schokabsorptie en drukverdeling voor oefeningen op de grond!

• solide oppervlak voor een betere hygiëne
• huidvriendelijk, warm
• slipvast
• gemaakt van stevig schuim voor een optimale drukweerstand 
 en duurzaamheid bij professioneel gebruik
• extreem scheurbestendig, robuust
• kan plat worden uitgerold
• moderne golvende structuur met afgeronde randen
• afmetingen: ong. 180 x 100 x 1,5 cm 
• optioneel: draagriem

SISSEL® Gym Mats – Accessoires

1  SISSEL® Mat Strap - De praktische draagriem

voor uw SISSEL®-oefenmatten en -rollers!

• ideaal om oefenmatten en rollers te transporteren
• eenvoudige en snelle diameteraanpassing
• comfortabele lengte, ong. 3,2 cm breed
• materiaal: 100% katoen, natuurlijke kleur

2    SISSEL® Carry Bag voor SISSEL® Gym Mat 

• draagtas geschikt voor alle SISSEL® Yoga en
  Gym Mats tot 60 cm breed
• met praktisch zakje
• materiaal/kleur: polyester/zwart

3   Hanging Rings voor onze SISSEL® Gym Mats van 60 cm   

 • plaatsbesparende oplossing om meer SISSEL® Gym 
   Mats te kunnen opbergen
 • binnendiameter: ca. 3 cm
 • 2 ophangringen per mat
   Afstand:
 • afstand tussen de binnenste ringen: ca. 45 cm
 • afstand van rand tot ring (beide zijden): ca. 5,5 cm

Neem contact op met uw SISSEL®-productverdeler voor 
meer informatie over hoeveelheden, verpakking enz.

4   SISSEL® Carry Bag voor Yoga Mat 

SISSEL® Gym Mat

De betrouwbare oefenmat voor sport,
fitness, yoga, Pilates en nog veel meer!
• huidvriendelijk, warm
• hygiënisch, eenvoudig te reinigen
• handig en eenvoudig op te rollen
• slipvast, robuust
• gemaakt van hoogwaardig schuim voor een betere 
  drukweerstand
• moderne golvende structuur met afgeronde randen
• afmetingen: ong. 180 x 60 x 1,5 cm (groen, blauw, rood en  
  grijs) of 180 x 60 x 1,0 cm (blauw en grijs)
• optioneel: draagtas,draagriem, ophangringen

SISSEL® Superior Mat

De superieure pvc-vrije mat voor fitness, revalidatie, fysiotherapie,

gymnastiek, yoga en pilates, voor trainingen in de studio, het ziekenhuis of thuis!

• nieuwe geavanceerde gesloten celstructuur
• extreme grip – voor een veiligere training
• zeer schokbestendig en zacht
• eenvoudig te reinigen oppervlak, waterafstotend
• licht en aangenaam warm
• aantrekkelijke uitstraling – textuur aan beide kanten
• niet-gevaarlijk materiaal, geen pvc's, ftalaten of latex!
• afmetingen: ca. 180 x 60 x 1,5 cm
• Niet gebruiken met schoenen.
• optioneel: draagtas,draagriem, ophangringen

1 2 3

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.030  SISSEL® Gym Mat Professional, blue, approx. 180 x 100 x 1.5 cm
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
 SISSEL® Gym Mat Professional is alleen verkrijgbaar in bulk, zonder verpakking.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.001.5  SISSEL® Gym Mat, blue, approx. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.002.5  SISSEL® Gym Mat, red, approx. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.003.5  SISSEL® Gym Mat, gray, approx. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.006.5  SISSEL® Gym Mat, green, approx. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.004.5  SISSEL® Gym Mat, blue, approx. 180 x 60 x 1.0 cm
SIS-200.005.5  SISSEL® Gym Mat, gray, approx. 180 x 60 x 1.0 cm 
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
 SISSEL® Gym Mat also available in bulk without packaging.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.040.5  SISSEL® Superior Mat, dark gray, approx. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.041.5  SISSEL® Superior Mat, blue, approx. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
 SISSEL® Gym Mat also available in bulk without packaging

Voor een gezonde 
training

PVC-VRIJ!

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag for Gym Mat

100 cm

Optie:
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.311  SISSEL® Fit-Dome Pro
SIS-160.311.10  Tubes for SISSEL® Fit-Dome Pro

SISSEL® Fit-Dome Pro

Het multifunctionele fitnesshulpmiddel!

• ideaal voor evenwichts-, cardio-, kracht- en proprioceptietraining
• voor een veelzijdige en doeltreffende work-out van het hele lichaam
• kan met het platform naar boven of naar beneden worden 
 geplaatst voor gevarieerde evenwichtsoefeningen
• functioneel en sportgericht oefenmiddel
• uitdagend in individueel verschillende gradaties
• met pomp en oefeningenposter
• barstbestendig tot een dynamisch gewicht 
 van 200 kg
• afmetingen: Ø ong. 60 cm, 25 cm hoog
• koorden optioneel verkrijgbaar
 (set van twee stuks)

incl. oefeningenposter

SISSEL® STEP-FIT®

Het natuurlijke kiezelstrand voor uw huis!

• verbetert de lichaamscoördinatie
• geschikt voor sensomotorische training na letsels
  aan de musculoligamentaire structuren van de voet,
  enkel, knie en heup
• voor proprioceptietraining na letsels/operaties
• geschikt voor gevoeligheidstraining op verschillende 
 ondergronden
• ideaal voor reflexologie
• stimuleert het metabolisme
• bevordert de bloedcirculatie
• voor evenwichts- en valpreventieoefeningen
• materiaal: flexibel, wasbaar thermoplastisch elastomeer (TPE)
• afmetingen: ong. 49 x 49 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.053  SISSEL® STEP-FIT®, approx. 49 x 49 cm, gray

Ook geschikt voor parcourstoepassingen met 
andere proprioceptietoestellen

SISSEL® Balancefit® Pad

SISSEL® Balancefit® Pad SISSEL® Balancefit® Pad large

SISSEL® Balancefit® Pad large

De maxi-versie – extra breed!

SISSEL® Balancefit® Pad &
SISSEL® Balancefit® Pad large

Ideale evenwichtstraining!

• voor coördinatie- en reactietraining
• voor stabiliteitsoefeningen
• neuromusculaire oefeningen om een goed evenwicht te behouden
• voor gebruik binnen, buiten en in het water
• met antislipcoating
• materiaal: thermoplastisch elastomeer (TPE)
• PVC-vrij, recycleerbaar
• verkrijgbaar in twee formaten en kleuren:
 SISSEL® Balancefit® Pad: ong. 50 x 41 x 6 cm,
 gewicht: ong. 0,6 kg (gemarmerd blauw, gemarmerd zwart)
 SISSEL® Balancefit® Pad large:
 ong. 95 x 41 x 6 cm, gewicht: ong. 1,1 kg (gemarmerd blauw)
• max. lichaamsgewicht: 120 kg

Display voor tot veertien 
SISSEL® Sport-Swings 

27369 ¥ Poster SportSwing 30.01.2014 16:07 Uhr Seite 1 
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incl. oefeningenposter

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.055  SISSEL® Sport-Swing, incl. exercise poster
SIS-162.055.20  Display for 14 SISSEL® Sport-Swing
SIS-SISSEL® Sport-Swing also available in bulk without packaging

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.040  SISSEL® Balancefit® Pad, blue marbled
SIS-162.043 SISSEL® Balancefit® Pad, black marbled
SIS-162.041  SISSEL® Balancefit® Pad large, blue marbled

SISSEL® Sport-Swing

De multifunctionele fitnessstaaf voor dynamische 

rompoefeningen!

• specifiek ontworpen om de rompspieren op te bouwen, voor 
 cardio- en krachttraining, voor bewegingsoefeningen, 
 voor de training van dieper gelegen spieren en om de houding 
 en de coördinatie te verbeteren
• speciaal ontworpen voor professioneel gebruik bij sport en fitness
• ergonomisch gevormde handgreep voor een comfortabel gebruik 
  en een veilige grip
• hoogwaardige antisliphandgreep en uiteinden gemaakt van 
 siliconenrubber – geurloos
• extreem robuuste staaf met perfect afgestemde vibratie
• lengte: ong. 150 cm

incl. oefeningenposterstevig materiaal
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SISSEL® Balance Board Dynamic

Verbetert het evenwicht en de coördinatie!

• op het Balance Board Dynamic staan: een doeltreffende evenwichtsoefening, een 
van de vele variaties

• voor progressieve training zonder te moeten veranderen van uitrusting
• max. lichaamsgewicht: 150 kg
• materiaal: hout, met oppervlak van PVC
• afmetingen: Ø ong. 40 cm, 8 cm hoog

SISSEL® Balance Board

Voor evenwichts- en proprioceptietraining!

• verbetert de coördinatie en de motorische functies
• versterkt de rompspieren
• verbetert de concentratie
• max. lichaamsgewicht: 100 kg
• materiaal: wasbare harde kunststof
• afmetingen: Ø ong. 40 cm, 8 cm hoog

incl. oefeningenposter

SISSEL® Balancefit®

Multifunctioneel trainingstoestel om het evenwicht, de fysieke 

coördinatie, de kracht en de bloedcirculatie te verbeteren!

• speciaal gevormde noppen in twee verschillende diktes op het 
oppervlak vergroten het waarnemingsvermogen van het lichaam

• voor voetmassages, bv. voor verlichtingsoefeningen voor spataderen
• ook geschikt om de bekkenbodemspieren te trainen
• kan ook worden gebruikt als actieve, 
 dynamische zithulp
• met naaldventiel voor een 
 individuele drukregeling
• max. lichaamsgewicht: 130 kg
• afmetingen: Ø ong. 32 cm

SISSEL® Spiky Dome

Vind uw evenwicht en geniet van een leuke work-out!

• voor een betere coördinatie en een verbeterd evenwicht
• om de fysieke waarneming en de mobiliteit te vergroten
• geschikt voor alle leeftijden
• voor een heerlijke, ontspannende voetmassage 
 dankzij het noppenpatroon
• uit één stuk gegoten
• druk kan individueel worden geregeld
• max. lichaamsgewicht: 80 kg
• afmetingen: Ø ong. 16 cm
• set van twee stuks,
 rood en blauw

Ook geschikt voor parcour-
stoepassingen met andere 
proprioceptietoestellen

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.051  SISSEL® Balance Board

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.058  SISSEL® Balance Board Dynamic

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.030  SISSEL® Balancefit®, red
SIS-162.031  SISSEL® Balancefit®, blue

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.040  SISSEL® Spiky Dome, set of 2: 1 red, 1 blue

Set van 2
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SISSEL® Massage Roller

Rol alle spanningen weg!

• ideaal voor massage en ontspanning
• ideaal om spierspanningen te behandelen en voor bindweefselmassages
• voorkomt spierspanningen
• verbetert de bloedcirculatie
• uitermate geschikt om de rug- en beenspieren te masseren
• materiaal: polyethyleen*
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, ong. 45 cm lang
• gewicht: ong. 380 g

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.025  SISSEL® Massage Roller, approx. 47 cm, solid blue

SISSEL® Myofascia Roller

De fasciaroller om de spieractiviteit en het spierherstel te verbeteren!

• ideaal om de spieren en het fasciaal zacht weefsel doelgericht los te maken 
 en te ontspannen
• verbetert de werking, het herstel en de flexibiliteit van de spieren
• voorkomt spierpijn
• toepassingsgebieden: massage van de nek-, schouder-, bovenarm- en 
rugspieren, 

 de heup- en kuitspieren en de voorkant/binnenkant/achterkant van de dijen
• ideale aanvulling voor sport, fysiotherapie en osteopathie
• intense, diepgaande massage
• vormvast, robuust, gebruiksvriendelijk
• anatomisch geoptimaliseerd formaat – voor extra comfort, aangepast aan 
 de heup-/schouderbreedte
• met een ergonomische uitsparing voor een veilig gebruik en een 
 correcte toepassing
• materiaal: geëxpandeerd polypropyleen (EPP) – recycleerbaar, geurloos
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, lengte: ong. 40 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.080 SISSEL® Myofascia Roller, black
SIS-162.081 SISSEL® Myofascia Roller, magenta
SIS-162.082 SISSEL® Myofascia Roller, blue
SIS-162.083 SISSEL® Myofascia Roller, soft
SIS-162.084 SISSEL® Myofascia Roller, lime green
SIS-162.085 SISSEL® Myofascia Roller, magenta/lime

Verkrijgbaar in 5 
aantrekkelijke kleuren 
en in een zachte versie 
(wit/blauw)!

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.080.1  SISSEL® Myofascia Coach Bag with 8 SISSEL® Myofascia Roller (black)
SIS-162.080.40 SISSEL® Myofascia Coach Bag (empty)

SISSEL® Myofascia Coach Bag

De stevige tas voor uw oefenmateriaal

• praktische, handige draagtas, ontworpen voor coaches en professionele
 instructeurs
• extra brede handgrepen voor meer comfort en waarmee de tas kan worden     
 gebruikt als rugzak
• beschermt de uitrusting tegen vuil of andere risico's, kan gemakkelijk 

worden opgeborgen
• ruimte voor maximaal 8 SISSEL® Myofascia Rollers
• verkrijgbaar als set met 8 SISSEL® Myofascia Rollers (zwart)
• kleur: zwart
• materiaal: 100% polyester, wasbaar op 40 °C
• afmetingen: ca. 83 x 33 x 33 cm

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

For extra comfort  
anatomisch geoptimaliseerd 
formaat met ergonomische 
uitsparing

In gebruiksvriendelijk formaat van 47 cm

NIEUW
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SISSEL® Vitalyzor 

Het systeem ter ontspanning van de zachte weefsels voor 

het hele lichaam om uw spieren los te maken!

• om de spieren los te maken en te activeren
• knopen in het fibreus bindweefsel als gevolg van letsels of degeneratie kunnen 

nauwkeurig worden aangepakt en losgemaakt
• voorbereiding voor rek- en strekoefeningen en ontspanningsoefeningen
• ideaal toestel om spanning in het hele lichaam, 
 met name in de rug, aan te pakken
• hygiënisch, huidvriendelijk, draagbaar
• materiaal: hoogwaardige siliconen

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.014  SISSEL® Vitalyzor

SISSEL® Myofascia Ball

De fasciabal voor het masseren van 

het dieperliggende weefsel!

• om gespannen spieren te masseren en los te maken
• voor intensieve drukmassage van nek, voeten en rug
• verbetert de werking, het herstel en de flexibiliteit van de spieren
• te gebruiken op de grond of tegen de muur
• verkrijgbaar in 2 afmetingen: ca. 8 cm, ca. 12 cm
• materiaal: EPP (geëxpandeerd polypropyleen) –
 recycleerbaar, geurloos

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.090  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 8 cm, black
SIS-162.095  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 8 cm, blue
SIS-192.091  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 12 cm, black
SIS-162.096  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 12 cm, blue

SISSEL® Myofascia Double Ball

Het massagehulpmiddel voor fasciatherapie van rug, 

nek en beenspieren!

• om gespannen spieren te masseren en los te maken
• richt zich gelijktijdig op spanning in parallelle spieren, 
 bijvoorbeeld aan weerszijden van de 
 wervelkolom
• voor intensieve drukmassage van nek-,
 kuit- en beenspieren
• te gebruiken op de grond of tegen de muur
• materiaal: EPP (geëxpandeerd
 polypropyleen) – recycleerbaar, geurloos
• afmetingen: ca. 8 x 16 cm, ca. 12 x 24 cm 

approx. 12 x 24 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.093  SISSEL® Myofascia Double Ball, 8 x 16 cm, black
SIS-162.098  SISSEL® Myofascia Double Ball, 8 x 16 cm, blue
SIS-162.094  SISSEL® Myofascia Double Ball, 12 x 24 cm, black
SIS-162.099  SISSEL® Myofascia Double Ball, 12 x 24 cm, blue

SISSEL® Myofascia Roller Mini

De handige fasciaroller in miniformaat – compact,

licht en overal te gebruiken!

• om spanningen in kleine, gevoelige lichaamsdelen
 en spiergroepen los te masseren
• voor intensieve drukmassage van de onder-/bovenarmen, nek/
 schouders, gezicht/voorhoofd, beenspieren en voetzolen
• uiterst geschikt voor het masseren van bindweefsel
• te gebruiken op de grond of tegen de muur
• klein, licht en gebruiksvriendelijk dankzij de optimale lengte
• draagbaar en handig om mee te nemen.
• materiaal: EPP (geëxpandeerd
 polypropyleen) – recycleerbaar,
 geurloos
• afmetingen: ca. 5,2 x 17 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.092  SISSEL® Myofascia Roller Mini, black
SIS-162.097  SISSEL® Myofascia Roller Mini, blue

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
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GERMANY
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YOGA
MENTAL BALANCE, FRESH ENERGY

SISSEL® Yoga Relax Cushion

Voor ontspannende momenten!

• aantrekkelijk yogakussen
• perfect voor lichaamsoefeningen, ontspanning en meditatie
• ook geschikt als comfortabel en handig zithulpmiddel
• maximaal zitcomfort
• vulling: 100% zuivere spelt (ong. 27 l), ontstoft, warmtebehandeld
• overtrek: 100% polyester
• afmetingen: Ø ong. 40 cm, hoogte ong. 15 cm
• gewicht incl. vulling: ong. 2,6 kg

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.200  SISSEL® Yoga Relax Cushion, nori-green
SIS-110.201  SISSEL® Yoga Relax Cushion, bordeaux

kg
+/-

+

-

kg
kg
+

-

kg

+

SISSEL® Yoga Block &  
SISSEL® Yoga Belt

Ontvlucht even de dagelijkse sleur met nauwkeurig gekozen 

concentratie- en ontspanningsoefeningen!

• geschikt voor zowel beginners als professionals
• SISSEL® Yoga Blocks – extreem lichte, stevige blokken, 

dimensioneel stabiel, gemaakt van schuim 
 (bordeauxrood), afmetingen: ong. 22,5 x 7,5 x 15 cm 
 of solide kurk, afmetingen: ong. 23 x 7,5 x 12 cm
• SISSEL® Yoga Belt: een verstevigde katoenen riem, natuurlijke 

kleur, ong. 3,75 x 180 cm of 3,75 x 300 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.065  SISSEL® Yoga Block, burgundy
SIS-162.066  SISSEL® Yoga Block, cork
SIS-162.060  SISSEL® Yoga Belt, approx. 1.8 m
SIS-162.061  SISSEL® Yoga Belt, approx. 3 m

SISSEL® Yoga Relax Cushion frisgroen

Finding your inner peace!

• perfecte afmetingen voor een maximaal zitcomfort – de vulling kan individueel worden 
aangepast

• biedt een uitstekende steun voor een perfecte yogaprestatie – dient ook als basis voor tal 
van yogahoudingen

• de levendige kleur brengt leven in elke ruimte
• de vulling van 100% puur spelt is vocht- en warmteregulerend, ademend en drukverlichtend
• binnenhoes met rits voor eenvoudige navulling
• aparte buitenhoes van hoge kwaliteit (stevig katoen 100%, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: ca. 40 cm Ø, ca. 11,5 cm hoog

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.202  SISSEL® Yoga Relax Cushion, fresh green
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.040  SISSEL® Pilates & Yoga Mat
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag for Yoga Mat
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.026  SISSEL® Terra Yoga Mat
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag for Yoga Mat
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Pilates & Yoga Mat

De veelzijdige antislipmat voor Pilates- en 

yogawork-outs!

• hoogwaardige, slipvaste oefenmat
• oppervlak eenvoudig schoon te vegen, 
 rolt gemakkelijk op
• met een aantrekkelijke stoffen rand
• materiaal: PVC/polyester
• afmetingen: 
 ong. 180 x 60 x 0,6 cm
• optioneel: draagtas, 
 draagriem

SISSEL® Terra Yoga Mat

De superieure yogamat – comfortabel, slipvast, milieuvriendelijk!

• optimale schokabsorptie, elastisch en comfortabel
• oppervlak met superieure grip, slipvast
• warmte- en koudebestendig
• PVC- en latexvrij, non-allergeen
• dubbelzijdig gebruik
• materiaal: 100% thermoplastisch 
 elastomeer (TPE) – biologisch 
 afbreekbaar
• reiniging: met een vochtige 
 doek schoonvegen of met de 
 hand afspoelen
• afmetingen: ong. 183 x 61 x 0,4 cm
• optioneel: draagtas, draagriem

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.108  SISSEL® Yoga Socks, S/M (36-40)
SIS-162.109  SISSEL® Yoga Socks, L/XL (41-45)

SISSEL® Yoga Socks

De antislipsokken voor yoga, Pilates, dans en oefeningen op blote voeten!

• met een bijzonder warme, opgevulde onderkant voor maximaal comfort
• met rubber beklede antisliponderkant om veilig te staan en de oefeningen correct 
 uit te voeren
• met warmteregulerend effect en ontgeurende werking
• materiaal: 65% katoen, 5% spandex, 25% rubber, 5% nylon
• wasbaar op 30 °C
• twee formaten: S/M (36-40), L/XL (41-45)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.024  SISSEL® Yoga Mat, royal blue
SIS-200.025  SISSEL® Yoga Mat, fuchsia
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag for Yoga Mat
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Yoga Mat

De betrouwbare mat voor yoga en nog veel meer!

• afwasbaar, rolt gemakkelijk op
• materiaal: PVC
• afmetingen: ong. 180 x 60 x 0,4 cm
• optioneel: draagtas, draagriem

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.023  SISSEL® Carry Bag for Yoga Mat

SISSEL® Carry Bag voor Yoga Mat

De modieuze draagtas voor yoga- en oefenmatten!
• praktisch accessoire voor vrije tijd, sport en nog veel meer
• geschikt voor alle yoga- en oefenmatten van SISSEL® tot 60 cm breed
• met een zakje voor kleine voorwerpen
• materiaal/kleur: polyester, limoengroen, met witte afwerking van polypropyleen
• afmetingen: ong. 60 x 18 cm

Praktische matriem
verkrijgbaar

Praktische draagtas 
verkrijgbaar.

SIS-
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Een perfecte harmonie van lichaam en geest, een energiek, aantrekkelijk lichaam, fysieke en mentale 
kracht gecombineerd in een uniek oefeningensysteem – dat is Pilates. Pilates is al jaren een succes bij 
beroemdheden, sterren en dansers, maar het heeft nu ook zijn intrede gedaan in de gewone fitnesscentra.

Het geheim van de methode is de holistische aanpak met diverse positieve effecten op het lichaam en de geest: Pilates verstevigt het lichaam en brengt het perfect 

in vorm. Het verbetert de flexibiliteit, de kracht, het uithoudingsvermogen en het mentaal evenwicht. 

Voor uw inspanningen krijgt u een beloning waar iedereen gelukkig van wordt – ongeacht de leeftijd: een lichaam dat er compleet anders uitziet en dat helemaal anders 

voelt en werkt. Pilates Matwork (matwerk), vroeger ook wel de 'goddelijke discipline' genoemd door Joseph Pilates, is het bekendste facet van de Pilates training. Pilates 

ontwikkelde talloze zachte, maar extreem doeltreffende oefeningen, die op een mat zonder accessoires kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kunnen er, afhankelijk 

van de gewenste  moeilijkheidsgraad, kleine attributen zoals Pilates banden, ballen, rollers enz. worden gebruikt om de oefeningen aan te passen en intenser te 

maken. Pilates Matwork kan ook gemakkelijk thuis worden beoefend. Bovendien hebben veel fitnesscentra en fysiotherapiepraktijken de methode opgenomen in hun 

aanbod en bieden ze Pilates Matwork aan als individuele training of groepslessen.

Steeds meer fitness- en gezondheidsbewuste mensen zijn gefascineerd door deze unieke training voor het hele lichaam. En dat is heel terecht. Joseph 

Pilates, de bedenker van de legendarische Pilates methode (°9.12.1883 in Mönchengladbach, † 1967 in New York), voorspelde zelf: "Na tien sessies zult 

u een verschil merken, na twintig sessies zullen anderen een verschil merken en na dertig sessies hebt u een compleet nieuw lichaam."

SISSEL® Pilates Circle

Grote verscheidenheid aan oefeningen om de romp 

en de benen te versterken!

• ring voor krachttraining
• omhulde ring in glasvezel met handgrepen aan beide zijden
• geschikt voor tal van diverse en intense pilatesoefeningen
• voor systematische training van romp en benen
• zacht en comfortabel dankzij antisliplaag
• materiaal: glasvezel, handgrepen in ABS-plastic met 
  kussentjes in EVA-schuim, NBR-rubber
• latexvrij

SISSEL® Pilates Circle

• ca. 38 cm Ø, zwart

NEW – SISSEL® Pilates Circle Compact

• ca. 30 cm Ø, limoengroen

Ø 38 CM

Ø 30 CM

incl. oefeningenposter

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.020  SISSEL® Pilates Circle, incl. exercise poster
SIS-310.023  SISSEL® Pilates Circle Compact, incl. exercise poster

NIEUW
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.030  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø approx. 22 cm, blue
SIS-310.031  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø approx. 26 cm, blue
SIS-310.034  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø approx. 22 cm, metallic
SIS-310.035  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø approx. 26 cm, metallic

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.037  SISSEL® Pilates Toning Ball, approx. 450 g, set of 2, blue
SIS-310.038  SISSEL® Pilates Toning Ball, approx. 900 g, set of 2, blue

SISSEL® Pilates Soft Ball

Bevordert diepe ontspanning!

• voor spieropbouw
• uitermate geschikt voor oefeningen 
 voor de wervelkolom en de buikspieren
• verkrijgbaar in twee kleuren en 
 twee formaten: Ø ong. 22 cm, 
 Ø ong. 26 cm
• maximaal 
 lichaamsgewicht: 155 kg
• incl. oefeninstructies

SISSEL® Pilates Toning Ball

Een perfecte aanvulling op uw Pilates Matwork-programma!

• traint de armen, de schouders en het bovenlichaam
• Toning Balls kunnen gemakkelijk worden 
 geïntegreerd in nog veel meer 
 Pilates oefeningen
• verkrijgbaar in twee gewichten: 
 ong. 450 en 900 g, 
 set van twee stuks

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.050  SISSEL® Pilates Band, natural-colored
SIS-310.051  SISSEL® Pilates Band, blue
SIS-310.052  SISSEL® Pilates Band, red

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.121 SISSEL® Pilates Core Trainer, lime green

SISSEL® Pilates Band

Ideaal voor dynamische oefeningen op de mat!
• gemaakt van katoenen doek met zes geïntegreerde 

compartimenten voor de handen of de voeten 
naargelang de gekozen oefening

• eenvoudig hulpmiddel voor een verbeterde 
rompstabiliteit en een perfecte houding tijdens het 
trainen

• biedt weerstand waardoor de intensiteit van de 
oefening toeneemt

• materiaal: 100% katoen
• afmetingen: ong. 20 x 125 cm
• verkrijgbaar in drie kleuren

SISSEL® Pilates Core Trainer

Het veelzijdige hulpmiddel voor een doeltreffende work-out van de 

rompspieren!

• perfect om de rug-, arm- en beenspieren te versterken
• ideaal om individuele probleemzones doelgericht vorm te geven
• geschikt voor fitness, aerobics en therapie
• met vier lussen om tegelijk de armen 
 en de benen te trainen
• met hoogwaardige hygiënische 
 handgrepen voor een veilige grip en 
 een gemakkelijk gebruik
• gemiddelde sterkte voor een
 doeltreffende weerstandstraining
• materiaal: meerlagig latex

incl. oefeninstructies

incl. oefeningenposter
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SISSEL® SpineFit

Merkbare beweeglijkheid van de rug met intens gevoel van welbevinden!

• de SISSEL® SpineFit is een innoverend fitnesshulpmiddel om de spieren los te maken
 en doeltreffend te trainen
• intense druk met diepgaande werking in de hele spiermassa aan beide zijden van de wervel-
kolom

• ondersteunt de beweeglijkheid van de gewrichten en de ontspanning van de spieren
• merkbaar losser gevoel in de schoudergordel, zelfs in rusthouding
• ontwikkeld op basis van de dagelijkse ervaring in de praktijk en de studio van Katrin Zinke
 (gediplomeerde sportleraar en shiatsutherapeut) en Nina Metternich
 (fysiotherapeut en osteopaat)
• uniek sporthulpmiddel, geschikt voor gebruik in fysiotherapie en in
 individuele en groepstraining
• afmetingen: ca. 86 x 12 x 6 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.026  SISSEL® SpineFit

SISSEL® Pilates Roller Pro

De krachtige roller!

• geschikt voor Pilates oefeningen voor beginners en gevorderden
• verruimt de mogelijkheden voor uw Pilates training
• robuuster dan de SISSEL® Pilates Roller – ideaal voor professionele 

lessen in studio's of fitnesscentra
• materiaal: polyethyleen
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, lengte ong. 90 en 100 cm
• ook verkrijgbaar: SISSEL® Pilates Roller Center, 
 ontworpen om tot vijf rollers veilig en 
 doeltreffend op te bergen 
 SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Pilates Roller Pro Soft

De 'zachte' roller!

• de zachtere materiaalmix reageert meteen op druk, waardoor deze 
roller comfortabeler en stabieler is tijdens het liggen (perfect voor 
beginnende Pilates beoefenaars)

• geschikt voor beginners en gevorderden
• verruimt de mogelijkheden voor uw Pilates training
• materiaal: EVA/PE mengeling
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, lengte ong. 90 cm
• inclusief oefeningenposter
• ook verkrijgbaar: SISSEL® Pilates Roller Center, 
 ontworpen om tot vijf rollers veilig en doeltreffend 
 op te bergen,  SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Intense Roller

De roller van geëxpandeerd polypropyleenschuim – 

sterk, robuust, lichtgewicht en vormvast!

• ideaal voor uitdagende Pilates oefeningen, stabiliteitswork-outs, 
 krachtopbouw van de romp en evenwichtstraining
• de vormvastheid maakt deze roller ideaal om grotere spieren en 
 drukpunten te masseren
• ontlast gespannen spieren, vooral in de rug en de benen
• ideaal om spierpijn te voorkomen en om te 
 ontspannen na fysieke inspanningen
• materiaal: geëxpandeerd polypropyleen
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, lengte ong. 100 cm
• ook verkrijgbaar: SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Pilates Roller

Ideale aanvulling voor Pilates training op de mat!

• voor evenwicht en rompstabilisatie
• materiaal: polyethyleen
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, lengte ong. 90 cm
• ook verkrijgbaar: SISSEL® Pilates Roller Center, 
 ontworpen om tot vijf rollers veilig en 
 doeltreffend op te bergen, 
 SISSEL® Mat Strap

Praktische draagriem
verkrijgbaar

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.010  SISSEL® Pilates Roller, approx. 90 cm, white, incl. exercise poster
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.011  SISSEL® Pilates Roller Pro, approx. 90 cm,  
 solid blue, incl. exercise poster
SIS-310.014  SISSEL® Pilates Roller Pro, approx. 100 cm,  
 solid blue, incl. exercise poster
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.015  SISSEL® Pilates Roller Pro Soft, approx 90 cm, blue marbled,  
 incl. exercise poster
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.016  SISSEL® Intense Roller, approx. 100 cm, black
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

gemaakt van gegoten geëxpandeerd polypropyleen-
schuim met een gesloten celstructuur
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SISSEL® QUALITY
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Informatie: Fascia
Naast kracht- en stabiliteitsoefeningen zijn de SISSEL® 
Pilates Roller/Pro en de SISSEL® Intense Roller ook 
uitermate geschikt om het fasciaal zacht weefsel los te 
maken.

* Productinformatie

Bepaal uw individuele uitdagingen met 
onze verscheidenheid aan materialen ...

Material
PE (Polyethylene)  economische optie
EVA (Ethylene Vinyl Acetate) workout met comfort
EPP (Expanded Polypropylene) het hardste materiaal           
                                                  voor een effectieve 
   workout

NIEUW
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SISSEL® Pilates Roller
Head Align Dynamic

Betrouwbare neksteun voor Pilates oefeningen!

• praktisch hulpmiddel voor Pilates oefeningen 
 op de mat en met de roller
• voorkomt overstrekking van de wervelkolom
• voor een optimale uitlijning van het lichaam
• afgeronde vorm voor een dynamische positionering
• houdt het hoofd in een anatomisch correcte positie
• kan met de bovenkant naar omhoog of omlaag worden 

gebruikt
• materiaal: polyethyleen
• past op elke standaard SISSEL® Pilates Roller (Ø ong. 15 cm)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.101  SISSEL® Pilates Roller Head Align Dynamic, blue marbled

SISSEL® Workout Gloves

Veilige grip voor oefeningen op de mat en gewichtstraining!

• hygiënisch, antibacterieel en zweetabsorberend
• met rubber beklede antislippalm voor een veilige grip
• comfortabel, robuust en ademend
• handschoen zonder vingers voor een betere tastwaarneming
• vooral aan te raden voor gevoelige handen
• materiaal: 80% viscose, 18% polyester en 2% spandex, 
 machinewasbaar op 30 °C
• afmetingen: één formaat

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.125  SISSEL® Workout Gloves, black

1

2

2

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.060  SISSEL® Pilates Socks - cotton, L/XL (40-45), black
SIS-310.070  SISSEL® Pilates Socks - cotton, S/M (35-39), black
SIS-310.071  SISSEL® Pilates Socks - viscose, S/M (35-39), fuchsia
SIS-310.073  SISSEL® Pilates Socks - viscose, S/M (35-39), sky blue

incl. oefeningenposter

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.063 SISSEL® Pilates One Toe Socks, S/M (36-39), black
SIS-310.064 SISSEL® Pilates One Toe Socks, L/XL (40-42), black

SISSEL® Pilates Roller Center 

Het ruimtebesparend accessoire!

• ontworpen om tot vijf rollers op te bergen
• materiaal: polyethyleen
• geschikt voor alle SISSEL® Pilates Rollers
• afmetingen: ong. 95 x 19,5 x 6 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.100  SISSEL® Pilates Roller Center, blue

SISSEL® Pilates Socks

De teensokken om op een correcte manier te trainen!

• verbeteren de tastwaarneming
• met rubber beklede antisliponderkant
• twee formaten: S/M (35-39), L/XL (40-45)
• wasbaar op 30 °C

1  SISSEL® Pilates Socks – katoen
• materiaal: 85% katoen, 13% polyester en 2% spandex
• kleur: zwart

2  SISSEL® Pilates Socks – viscose
• hygiënisch en zweetabsorberend met ontgeurende werking
• met warmteregulerend effect: warm en comfortabel bij 
koud weer; ademend en koel bij warm weer

• optimale vochtbalans – absorbeert het zweet en houdt de 
voeten comfortabel droog

• materiaal: 70% viscosevezels , 25% polyester, 5% spandex
• kleuren: fuchsia en hemelsblauw (alleen verkrijgbaar in 
S/M (35-39)

SISSEL® Pilates One Toe Socks 

De functionele sokken met één teen en een aantrekkelijke 

ballerinalook!

• om veilig te staan tijdens het trainen
• voor Pilates, yoga en ontspanningsoefeningen
• ideaal in combinatie met teenslippers
• vochtregulerend, robuust
• comfortabele pasvorm
• met Coolmax-vezels en met rubber beklede antisliponderkant
• twee formaten: S/M (36-39), L/XL (40-42)
• machinewasbaar op 30 °C
• materiaal: 42% Coolmax, 36% katoen, 16% polyester, 
 4% nylon, 2% spandex
• kleur: zwart
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.005  SISSEL® Press-Ball, pink (soft)
SIS-162.006  SISSEL® Press-Ball, blue (medium)
SIS-162.007  SISSEL® Press-Ball, green (strong)
SIS-162.008  SISSEL® Press-Ball, orange (x-strong)
SIS-162.011  SISSEL® Press-Egg, pink (soft)
SIS-162.012  SISSEL® Press-Egg, blue (medium)
SIS-162.013  SISSEL® Press-Egg, green (strong)
SIS-162.014  SISSEL® Press-Egg, orange (x-strong)

SISSEL® Finger Exerciser

Beweeglijkheid van vingers en handen!

• flexibel oefentoestel voor handen en vingers om de
 hand- en vingercoördinatie te verbeteren
• regelmatige trainingen verhogen de flexibiliteit, mobiliteit 

en sterkte
• pvc-/latexvrij, wasbaar
• verkrijgbaar in 4 weerstanden

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.021  SISSEL® Finger Exerciser, 4 pcs., x-soft/soft
SIS-162.023  SISSEL® Finger Exerciser, 4 pcs., medium/firm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.015   SISSEL® Theraputty flex, ivory (x-soft), approx. 85 g
SIS-162.016  SISSEL® Theraputty flex, yellow (soft), approx. 85 g
SIS-162.017  SISSEL® Theraputty flex, red (medium), approx. 85 g
SIS-162.018  SISSEL® Theraputty flex, green (strong), approx. 85 g
SIS-162.019   SISSEL® Theraputty flex, blue (x-strong), approx. 85 g

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.070  SISSEL® Twin Grip, set of 2

medium weerstand

soft weerstand

medium

firm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.100  SISSEL® Hand Grip Sport, blue
SIS-162.101  SISSEL® Hand Grip, orange

SISSEL® Hand Grip 

soft

x-soft

SISSEL® Hand Grip Sport 

SISSEL® Press-Ball & SISSEL® Press-Egg

Train uw handen en voorarmen!

• maakt een specifieke training van de spieren mogelijk en 
 verbetert de beweeglijkheid van de handen en de voorarmen
• traint alle spieren in uw handen en vingers
• SISSEL® Press-Ball – uitermate geschikt voor vingertherapie
• SISSEL® Press-Egg – ideaal voor het herstel van de handen
• verkrijgbaar in vier verschillende weerstanden
• wordt geleverd met een oefeningenboekje

SISSEL® Theraputty flex

Therapiekneedsel voor vinger- en handoefeningen!

• ideaal om de vingers en de handen te versterken 
 en te mobiliseren
• verbetert de flexibiliteit
• traint de fijne motoriek
• ideaal na operaties of letsels aan de handen 
 of bij reumaklachten
• zachter materiaal, uitermate geschikt voor 
 therapie en revalidatie
• verkrijgbaar in vijf verschillende weerstanden, 
 voor progressieve training

SISSEL® Hand Grip

Ontworpen om spieren op te bouwen bij reva-

lidatie en sporttherapie!

• ontworpen voor individueel aangepaste 
 spieropbouw
• verbetert de beweeglijkheid van de vingers
• voortdurend regelbaar
• antislipgrip
• verkrijgbaar in twee verschillende varianten:
 SISSEL® Hand Grip (oranje): ong. 2-15 kg en
 SISSEL® Hand Grip Sport (blauw): ong. 5-20 kg

SISSEL® Twin Grip

Handtrainer – zeer elastisch, flexibel en geurloos!

• behoudt en verhoogt de flexibiliteit
• bevordert spieropbouw bij revalidatie
• ontspannend
• set van twee stuks met twee weerstanden (roze-soft/groen-medium)
• materiaal: thermoplastisch elastomeer – milieuvriendelijk en recycleerbaar



Home Healthcare 85Welzijn Warmte-KoudetherapieSISSEL® HEALTHCARE PRODUCTS

WELL-BEING
NATURAL RELIEF AND REGENERATION

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.042 SISSEL® Hot-Cold Pearl Eye Mask
SIS-150.040 SISSEL® Hot-Cold Pearl Facial Mask
SIS-150.041 SISSEL® Hot-Cold Pearl Relief Pack
SIS-150.043 SISSEL® Hot-Cold Pearl Sports Pack
SIS-150.044 SISSEL® Hot-Cold Mini Pearl Pack

3

4

1

2

innovatieve, flexibele 
parelgelvulling

1 2 3

5

SISSEL® Hot-Cold Pearl Pack

De warmte-koudepakkingen met parelgelvulling – ontzwellend, 

rustgevend, ontspannend!

• innovatieve, flexibele parelgelvulling
• toepassingsgebieden: zwellingen, ontstekingen, kneuzingen/verstuikingen, 

sportletsels, hoofdpijn/migraine, spierpijn, schoonheidsbehandelingen, 
ontspanning

• geschikt voor de voorbereiding op of het herstel na het sporten
• anatomisch aangepaste modellen voor een doelgerichte toepassing
• behoudt haar flexibiliteit – zelfs in bevroren toestand
• gebruik: bewaren in de koelkast/diepvriezer voor koude toepassingen, 

eenvoudig opwarmen in de magnetron
• herbruikbaar, hygiënisch, niet giftig

Verkrijgbaar in 4 varianten:
 1  SISSEL® Hot-Cold Pearl Eye Mask: speciaal voor jeukende/tranende/rode 
gezwollen ogen, hoofdpijn/migraine (afmetingen: ong. 68 x 10 cm open, met 
klittenbandsluiting)
2  SISSEL® Hot-Cold Pearl Facial Mask: speciaal voor zwellingen/ontstekingen  

in het gezicht, hoofdpijn/migraine, schoonheidsbehandelingen (afmetingen: 
ong. 68 x 21 cm open, met openingen voor ogen/neus/mond en 
klittenbandsluiting)
3  SISSEL® Hot-Cold Pearl Relief Pack: speciaal voor zwellingen, ontstekingen, 

kneuzingen/verstuikingen, spierpijn, insectenbeten, voorbereiding op/herstel 
na het sporten (afmetingen: ong. 27 x 14 cm)
4  SISSEL® Hot-Cold Pearl Sports Pack: speciaal voor zwellingen, ontstekingen, 
kneuzingen/verstuikingen, sportletsels, spierpijn, insectenbeten, voorbereiding 
op/herstel na het sporten (afmetingen: ong. 17 x 11 cm)
5  SISSEL® Hot-Cold Mini Pearl Pack: Ook beschikbaar als testformaat
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SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack

Uitermate geschikt om de rug te behandelen!

• warme of koude toepassing
• kan worden opgewarmd in water 
  of in de magnetron
• afmetingen: ong. 40 x 28 cm

textielachtig oppervlak

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.015  SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack, approx. 40 x 28 cm, blue/burgundy

SISSEL® Therm

Onze zelfactiverende warmtepakking!
• vloeibaar en transparant vóór gebruik, sluit na activering soepel aan op 

de vorm van uw lichaam
• warmt in enkele seconden op tot ong. 54 °C
• meermaals herbruikbaar, kook de pakking gedurende vijftien minuten om 

ze opnieuw in haar oorspronkelijke toestand te brengen
• afmetingen: ong. 44 x 20 cm

De SISSEL® Therm in zakformaat!
• zelfactiverende handwarmer
• aangename warmte met één klik
• herbruikbaar (kook de pakking gedurende vijf minuten om ze opnieuw in 

haar oorspronkelijke toestand te brengen)
• afmetingen: ong.10 x 10 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.007.10  SISSEL® Pack, without cover, approx. 12.7 x 25.4 cm,  
 without packaging
SIS-150.007  SISSEL® Pack, incl. cover, approx. 12.7 x 25.4 cm, with packaging

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.009  SISSEL® Soft Touch Pro, approx. 40.5 x 23 x 1.5 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.030  SISSEL® Therm, tri-sectional
SIS-150.031   SISSEL® Therm Hand Warmer
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SISSEL® Pack

SISSEL® Pack-kompressen zijn ideaal voor thuis en bij de therapie!

• snel op te warmen in de magnetron of in heet water
• in de koelkast bewaren voor koude toepassingen
• betaalbare en veelzijdige toepassing
• blijft flexibel tot -18 °C
• afmetingen: ong. 12,7 x 25,4 cm
• optioneel: SISSEL® Pack incl. overtrek 
 (100% polyester) met elastische band

Aantrekkelijke verkoophulpmiddelen verkrijgbaar!

SISSEL® Counter Display

Voor de presentatie van  de SISSEL®-producten voor 

warmte-koudetherapie in uw verkooppunt.

• afmetingen ong. 25 x 31 x 29 cm

SISSEL® Soft Touch Pro

De driedelige warmtepakking: voor de gerichte behandeling 

van de nek, de rug, de schouders en de nierstreek!

• snel op te warmen in de magnetron
• aangename warmteregulering
• handig en eenvoudig gebruik
• perfecte driedelige pasvorm
• oppervlak dat prettig aanvoelt
• eenvoudig te reinigen

Voor de behandeling van sportletsels, 

kneuzingen enz. met koudetherapie:

• laten afkoelen in de koelkast of de diepvriezer
• blijft ook in gekoelde toestand plooibaar
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oplader

1   SISSEL® Hydrotemp® 
lage rug, 
ong. 32.5 x 19 cm

1

SISSEL® Hydrotemp® 
nek / schouder

2

2

Onder een aangename, huidvriendelijke overtrek zitten speciale 
microparels die puur vocht vasthouden en het vrijgeven wanneer 
ze worden opgewarmd in de magnetron

Met extra veiligheids-
functie: verbeterd
dubbele back-up!

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.200  SISSEL® Hydrotemp®, neck / shoulder
SIS-150.201  SISSEL® Hydrotemp®, lower back, approx. 32.5 x 19 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.300 SISSEL® Heat Wave, red
SIS-150.301  SISSEL® Heat Wave, retro beige
SIS-150.302  SISSEL® Heat Wave, pink stone

SISSEL® Hydrotemp®

Voor een diepgaande vochtige warmtetoepassing!
• perfect voor rug-, nek- en schouderpijn, spierpijn, 
 artritis en spanningen
• haalt vocht uit de lucht en geeft het vrij als zuivere, diepgaande, 
 vochtige warmte wanneer ze wordt opgewarmd in de magnetron, 

extra bevochtiging is niet nodig
• perfect voor thuis, bij de therapie of overal waar 
 diepgaande warmte is gewenst
• vulling: speciale microparels
• latexvrij en milieuvriendelijk
• zorgt tot dertig minuten voor therapeutische warmte
• gebruiksvriendelijk, eenvoudig opwarmen in de 
 magnetron en aanbrengen

SISSEL® Heat Wave

De innovatieve warmwaterkruik, handig, snel en doeltreffend!

• elektrische warmwaterkruik met verwijderbaar snoer
• langdurige warmte gedurende meerdere uren
• wordt in enkele minuten warm – enkel aansluiten, wachten op de 
automatische uitschakeling en genieten van de warmte

• veilig en handig – water bijvullen is niet nodig
• geurloos, flexibel en veelzijdig
• automatische uitschakelfunctie sluit de stroomtoevoer af zodra de 
gebruikstemperatuur is bereikt

• drielagige bescherming tegen lekken
• aangename en zachte fluwelen overtrek
• afmetingen: ong. 30 x 20 cm
• 3 attractieve kleuren: rood,
 retro beige, pink stone
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.056  SISSEL® Linum Cervico

SISSEL® Linum Cervico

Met lijnzaad gevulde kompressen – een bewezen natuurlijke remedie!

• verlicht spierspanningen en spanningspijn in de nek en schouders
• past zich perfect aan de vorm van de schouders, nek en wervelkolom aan
• aangename, therapeutische warmte voor keel
  en bovenste borststreek
• klittenbandsluitingen voor eenvoudige verstellingen
• echt natuurlijk product, gevuld met 100% natuurlijk lijnzaad,
  overtrek van 100% katoen
• duurzaam, herbruikbaar
• afmetingen: ca. 43 x 26 x 0,8 cm

SISSEL® Linum

Met lijnzaad gevulde kompressen – 

een bewezen natuurlijke remedie!

• handig, verschillende toepassingen
• zacht en kneedbaar, sluit perfect 
 aan op de vorm van uw lichaam 
 voor een aangename en doeltreffende 
 toepassing
• aangename verlichting bij aandoeningen 
 waarbij warmte helpt: spierspanningen, 
 verkoudheid en buikpijn
• op te warmen in de magnetron of in de oven
• overtrek van 100% katoen
• verkrijgbaar in twee varianten en 2 kleuren

SISSEL® Linum Classic 
• size: approx. 45 x 30 cm (rechthoekige vorm)

SISSEL® Linum Anatomic 
• size: approx. 38 x 36 cm (driedelige vorm)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.053 SISSEL® Linum Relax Comfort, S/M (36-40), red, pair
SIS-150.054     SISSEL® Linum Relax Comfort, L/XL (41-45), red, pair

SISSEL® Linum Relax Comfort

Knuffelzacht comfort voor koude voeten – met ontspannende lavendelgeur!

• rustgevende en langdurige intensieve warmte voor koude voeten
• kan ook gekoeld worden gebruikt, bv. om gezwollen voeten te behandelen
• past zich aan de vorm van uw voeten aan, met ontspannende lavendelgeur
• natuurlijke vulling (99,5 % lijnzaad/0,5 % lavendel) houdt de warmte doeltreffend vast en geeft ze geleidelijk vrij
• ontworpen voor blote voeten
• materiaal (overtrek): 100% polyester
• stevige onderkant met antislipnoppen
• op te warmen in de magnetron of in de oven
•  verkrijgbaar in 2 maten: S/M (36-40), L/XL (41-45)
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SISSEL® Linum Classic

SISSEL® Linum Anatomic

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.050  SISSEL® Linum Anatomic, approx. 38 cm x 36 cm, blossom
SIS-150.051  SISSEL® Linum Anatomic, approx. 38 cm x 36 cm, blue
SIS-150.052  SISSEL® Linum Classic, approx. 45 cm x 30 cm, blue
SIS-150.055 SISSEL® Linum Classic, approx. 45 cm x 30 cm, blossom
SIS-150.051.01  SISSEL® Linum Anatomic, extra cover, approx. 38 cm x 36 cm, blue

NIEUW NIEUW
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.120  SISSEL® Vinotherm, tri-sectional

SISSEL® Vinotherm

Het natuurlijke warmtekussen – driedelig. Voor de gerichte 

behandeling van de nek, de schouders, de rug en de nierstreek!

• vulling van 100% druivenpitten – geen ander vulmateriaal toegevoegd
• aangename geur wanneer het kussen is opgewarmd
• gemakkelijk en snel op te warmen in de magnetron of in de oven
• bestaat uit drie delen voor een handig gebruik en een perfecte 

pasvorm
• overtrek van 100% katoen
• afmetingen: ong. 35 x 19 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-116.030 SISSEL® Aroma Neck Roll

SISSEL® Aroma Neck Roll

De aroma-nekrol met natuurlijke vulling – verwarmend, 

stimulerend, ontspannend!

• rustgevende warmtetoepassing met een verkwikkende kruidengeur
• ontspannend en stimulerend
• knusse, langdurige warmte
• natuurlijke vulling van lijnzaad en spelt, aangevuld met aromatische 
kruiden
• gemakkelijk op te warmen in de magnetron
• ook voor koude toepassing
• gewicht: ong. 800 g
• dubbelzijdig gebruik
• materiaal (overtrek): 100% katoen

Voordelen van de druivenpitvulling
Druivenpitten zijn van nature fijn en passen comfortabel en licht 
rond het lichaam. Ze bevatten druivenpitolie die de warmte 
langdurig vasthoudt en ze vrijgeeft als een droge warmte die 
diep in het lichaam binnendringt. Gebruik: om gespannen 
spieren te ontspannen, om spieren op te warmen vóór een 
massage of voor ongemak door koude voeten.kg
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Met verwijderbaar, individueel afkoelbaar koudekussen.

321

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-151.001  SISSEL® Cold Therapy Compression wrist
SIS-151.002  SISSEL® Cold Therapy Compression ankle
SIS-151.003  SISSEL® Cold Therapy Compression knee/elbow
SIS-151.001.01 SISSEL® CTC Replacement Pad wrist
SIS-151.002.01 SISSEL® CTC Replacement Pad ankle
SIS-151.003.01 SISSEL® CTC Replacement Pad knee/elbow

1enkel

pols 3

2knie/elleboog
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SISSEL® Cold Therapy Compression

Koude en druk gecombineerd!

• tweedelig kompres met verwijderbaar, individueel afkoelbaar koudekussen
• toepassingsgebieden: ontstekingen, zwellingen, pijn, sportletsels, 
 reuma-aandoeningen
• verlicht pijn en ontstekingen
• koude en druk voorkomen zwellingen
• met pomp voor de drukregeling
• Slow Flow Gel zorgt voor een langdurig en veilig temperatuurbehoud
• handige klittenbandsluiting garandeert een correcte pasvorm op elk 

gewricht
• hygiënisch en eenvoudig te ontsmetten
• verkrijgbaar in drie varianten: pols, knie/elleboog, enkel
• optioneel: vervangkussens verkrijgbaar
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.111  SISSEL® Balu, orange

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.002  SISSEL® Cherry Heat Belt, cherry-blossom

SISSEL® Cherry Heat Belt

Heerlijke warmte voor gespannen rugspieren!

• duurzaam natuurlijk product met een vulling van 100% kersenpitten
• licht vochtige warmte verlicht spanning en pijn in de rug
• kan ook worden gebruikt om buikkrampen en koliek te behandelen
• biedt warmte en heeft een masserend effect
• ontspannend, verbetert de bloedcirculatie
• past zich perfect aan de vorm van het lichaam aan voor een 
 doeltreffende behandeling
• handig op te warmen in de magnetron
• overtrek van 100% katoen, Oeko-Tex
• met praktische klittenbandsluiting
• afmetingen: ong. 50 x 17 cm 
 (zonder riem), één formaat

SISSEL® Balu

Een leuk kersenpitkussen voor jong en oud!

• ong. 24 cm hoog
• overtrek van 100% katoen
• op te warmen in de magnetron 
 of in de oven kg
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SISSEL® Cherry

Het natuurlijke kersenpitkussen voor een gezonde warmte!

• bewezen hulpmiddel voor thuisgebruik en bij de therapie
• ideaal als warmtekussen om rugpijn, spierspanningen, indigestie enz. te 
behandelen

• kersenpitten zorgen voor een zachte massage
• eenvoudig op te warmen in de magnetron of in de oven
• ook voor koude toepassing
• overtrek van 100% katoen
• vulling: gereinigde en gedroogde kersenpitten
• verkrijgbaar in vier kleuren en in de vorm van een rood hart
• afmetingen: ong. 23 x 26 cm (medium), ong. 20 x 40 cm (large)

ong.
23 x 26 cm

ong.
20 x 40 cm

ong.
23 x 26 cm

ong. 23 x 26 cm hartvormig

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.005  SISSEL® Cherry, approx. 23 x 26 cm, blue
SIS-150.006  SISSEL® Cherry, approx. 23 x 26 cm, cherry blossom design
SIS-150.014  SISSEL® Cherry, approx. 23 x 26 cm, cherry design
SIS-150.013  SISSEL® Cherry, heart-shaped
SIS-150.016  SISSEL® Cherry, approx. 20 x 40 cm, blue
SIS-150.019  SISSEL® Cherry, approx. 20 x 40 cm, red

De kracht van kersenpitten
In tegenstelling tot zaden houden pitten doorgaans droge warmte vast. 
Kersenpitten warmen heel snel op en geven de warmte geleidelijk vrij. 
Ze passen zich comfortabel aan het lichaam aan en zorgen voor een 
aangenaam gevoel van welzijn.
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SISSEL® Spiky-Ball

Snelle en eenvoudige massage – altijd en overal!
• voor massage bij spierspanningen
• bevordert de bloedcirculatie
• uitermate geschikt voor massage van
 de voetreflexzone
• uit één stuk gegoten, met ventiel
• gemaakt voor jarenlang gebruik
• voordelige set van 
 twee stuks

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.008  SISSEL® Spiky Ball, yellow (Ø approx. 8 cm), set of two
SIS-161.009  SISSEL® Spiky Ball, red (Ø approx. 9 cm), set of two
SIS-161.010  SISSEL® Spiky Ball, blue (Ø approx. 10 cm), set of two
SISSEL® Spiky-Ball also available in bulk without packaging.

SISSEL® Spiky Twin Roller

Voor een doeltreffende, maar eenvoudige 

lichaamsmassage!

• ideaal om spierspanningen en andere spanningsklachten 
  te verminderen
• uitermate geschikt om de lange spieren langs de wervelkolom   
  te masseren
• bevordert de bloedcirculatie en stimuleert het metabolisme
• verbetert de bloedcirculatie en de lymfatische circulatie
• ook geschikt voor reflexologie
• bevordert de vermindering van cellulitis
• gemaakt voor langdurig gebruik
• verkrijgbaar in 2 aantrekkelijke kleuren

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.052  SISSEL® Spiky Twin Roller, blue
SIS-162.056  SISSEL® Spiky Twin Roller, lilac

SISSEL® Spiky Body Roll

Voor een doeltreffende en kalmerende lichaamsmassage!

• nieuw ontwerp voor een doeltreffende en ontspannende massage van de   
  voeten,dijbenen, armen, rug en nek
• geschikt voor reflexologie, om de bloedcirculatie te verbeteren, voor de 
  ontspanning van het lichaam
• speciaal gevormde noppen zorgen voor een intens gevoel
• met geïntegreerd luchtventiel voor afzonderlijke drukregeling
• hygiënisch, vrij van ftalaten
• set van 2
• gemaakt in Duitsland

SISSEL® Rope-Roller, ong.
36.5 x 8.5 cm plus 2 
touwen
ong. 58 cm elk
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SISSEL® Scalp
and Migraine Roller,
ong. 17 cm

SISSEL® T-Roller – 
voor de lange spieren
langs de wervelkolom, 
ong. 16 x 9 cm

SISSEL® Ergo-Roller,
ong. 13 x 9 x 10 cm

SISSEL® Super King Size 
Roller –  
voor massage van de 
voetreflexzone, 
ong. 31 x 24.5 x 10 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.020  SISSEL® Spiky Body Roll, set of two

SISSEL® Fit-Roller

Het ideale massageprogramma!

• een combinatie van traditionele Chinese natuurlijke 
genezingspraktijken en hedendaagse kennis

• ideaal om spierspanningen en andere 
 spanningsklachten te behandelen
• verbetert de bloedcirculatie, stimuleert 
 het metabolisme
• combinatie van puntige en ronde noppen 
 werkt in op verschillende weefselzones
• verbetert de lymfatische circulatie
• Europees product, geolied beukenhout
• massageonderdelen: PVC, ftalaatvrij

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.020  SISSEL® T-Roller, approx. 16 x 9 cm
SIS-161.021  SISSEL® Ergo-Roller, approx. 13 x 9 x 10 cm
SIS-161.022  SISSEL® Rope-Roller, approx. 36.5 x 8.5 cm  
 plus 2 ropes approx. 58 cm each
SIS-161.023  SISSEL® Super King Size Roller, approx. 31 x 24.5 x 10 cm
SIS-161.024  SISSEL® Scalp and Migraine Roller, approx. 17 cm
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 161.060  SISSEL® Intensive Massager

SISSEL® Intensive Massager

Intensieve diepe weefselmassage en spierontspanning zonder moeite!

• geschikt voor de behandeling van kleinere, kortere spierdelen
• zorgt voor een doeltreffende ontspanning, zelfs van de diepe spieren
• ideaal om spier- en rugspanningen en spanningshoofdpijn te behandelen, 
 om de spieren te ontspannen na een training of als voorbereiding op 
 een massage
• perfect voor anticellulitisbehandelingen
• intensieve kloppende beweging met twee zachte rubberen massagebollen 
 die 1.000 tot 3.000 keer per minuut vibreren
• 95% van de energie wordt doorgegeven aan de spieren waardoor 
 een ideale druk en bloedcirculatie in de behandelde spier ontstaat
• inclusief een set van twee verwisselbare behandelingskoppen voor 
 verschillende massage-effecten en -intensiteiten
• vijf regelbare intensiteitsniveaus
• voor thuis en onderweg
• aantrekkelijk 
 ergonomisch ontwerp 
 voor maximaal comfort
• gebruiksvriendelijk, 
 eenvoudig te reinigen

Met een gebruiksvriendelijke lengte van 47 cm

Naast massage en ontspanning is 
de SISSEL® Massage Roller ook 
uitermate geschikt om het fasciaal 
zacht weefsel los te maken.

SISSEL® Massage Roller

Rol alle spanningen weg!

• ideaal voor massage en ontspanning
• ideaal om spierspanningen te behandelen 

en voor bindweefselmassages
• voorkomt spierspanningen
• verbetert de bloedcirculatie
• uitermate geschikt om de rug- en 
 beenspieren te masseren

Verschillende hulpstukken voor talloze toepassingen: 
• Zacht afgerond hulpstuk – voor een zachte massage (grijs) 
• Medium hulpstuk – voor een stevige massage (zwart)

Intensieve kloppende 
beweging activeert de 
bloedcirculatie in het weefsel.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 161.051  SISSEL® Acupressur Mat, two-part, light blue

SISSEL® Acupressur Mat 

Heerlijke verlichting voor pijnlijke en gespannen spieren!

• zorgt voor verlichting en ontspanning bij nek-, schouder- en rugklachten
• ideaal om gespannen en pijnlijke spieren te behandelen
• verbetert de bloedcirculatie, stimulerend
• voor algemene ontspanning en stressvermindering
• ook geschikt om slaapproblemen en andere klachten te behandelen
• effect en formaat kunnen individueel worden aangepast
• afmetingen: ong. 40 x 65 cm, tweedelig, hoogte van de noppen: ong. 1,5 cm
• materiaal: hygiënisch, recycleerbaar thermoplastisch elastomeer (TPE), wasbaar, 

desinfecteerbaar

SISSEL® FUNMASSAGER

Ervaar een doeltreffende drukpuntbehandeling!

• kleine en handige massagehulp voor thuis en onderweg
• voor een diepe of oppervlakkige massage van de nek en de rug
• ideaal voor drukpuntbehandelingen
• gemakkelijke en functionele toepassingen
• verbetert de bloedcirculatie en maakt de spieren los
• materiaal: styreenpolymeer

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 161.002  SISSEL® FUNMASSAGER, blue
SIS- 161.003  SISSEL® FUNMASSAGER, green
SIS- 161.004  SISSEL® FUNMASSAGER, crystal
SIS- 161.005  SISSEL® FUNMASSAGER, purple

Ideaal voor drukpunttherapie!

MADE IN 
SWEDEN

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“
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PORTABLE PRODUCT LINE
MASSAGE AND RELAXATION TO GO

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 300.100  SISSEL® Portable Massage Table Basic, blue, incl. carry bag
SIS- 300.200  SISSEL® Portable Massage Table Robust, blue, incl. carry bag
SIS- 300.100.15  Carry bag for model Basic
SIS- 300.200.15  Carry bag for model Robust
SIS- 300.101  SISSEL® Basic Accessory Kit (armrest & headrest)

SISSEL® Portable Massage  
Table Basic & Robust

De professionele tafels voor een brede waaier van toepassingen!

• extreem zachte en aangename kussens voor maximaal comfort
• hoger frame biedt meer beenruimte voor de gebruiker
• kussens met afgeronde randen van speciaal, tweelagig schuim 
 met een hoge dichtheid voor een langere duurzaamheid
• huidvriendelijke polyurethaanovertrek
• in de hoogte verstelbaar met dubbele vergrendeling
• lichtgewicht en gemakkelijk op te zetten – zelfs in kleine ruimten
• gemakkelijk te transporteren door het lage gewicht
• eenvoudig op te bergen
• incl. draagtas

SISSEL® Basic draagbare massagetafel
• afmetingen: ong. 186 x 62 cm, 59-86 cm hoog, 
 ong. 13,5 kg (zonder tas)
• kussens: ong. 5 cm
• max. dynamische belasting: 220 kg
• twee openingen aan de voorkant voor 
 de optionele hoofdsteunset
• optioneel: hoofdsteunset met armlegger 
 en hoofdsteun met gezichtskussen

SISSEL® Robust draagbare massagetafel
• afmetingen: ong. 186 x 71 cm 
 (incl. hoofdsteun 212 cm), 59-86 cm hoog, 
 ong. 16 kg (zonder tas)
• kussens: ong. 5 cm
• max. dynamische belasting: 250 kg
• incl. armlegger en verstelbare hoofdsteun met gezichtskussen

Optional accessory for the 
SISSEL® Portable Massage Table Basic: 
in de hoogte verstelbare hoofdsteun – positief en negatief 
hoofdsteunset met armlegger en hoofdsteun met 
gezichtskussen

neusopening, incl. dekselin de hoogte verstelbare 
poten met dubbele 
vergrendeling

stevige handgreep voor een 
gemakkelijkere verplaats-
baarheid

kussens met afgeronde 
randen

 incl. draagtashoger frame voor meer 
beenruimte

extreem zachte kussens 
voor maximaal comfort

SISSEL® Portable massage 
Table Robust, incl. hoofdsteun en 
armlegger

SISSEL® Portable
Massage Table Basic 

aluminium hoofdsteun – in 
de lengte verstelbaar ten 
opzichte van de tafel

in de hoogte verstelbare 
hoofdsteun – positief en 
negatief

verwijderbaar
gezichtskussen
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SISSEL® Portal Pro Therapy Chair  
by Oakworks

De professionele draagbare stoel voor massage en therapie – licht, handig en 

comfortabel!

• veelzijdige verstelmogelijkheden voor het hoofd-, borst-, arm- en kniekussen, 
 de zitpositie en de hoogte voor een maximale flexibiliteit
• elk element kan individueel worden aangepast
• ergonomisch ontwerp met gepatenteerde QuickLock™-hoofdsteun
• maakt een natuurlijke positionering mogelijk voor lange behandelingssessies
• zachte, huidvriendelijke TerraTouch™-kussens voor maximaal comfort, milieuvriendelijk, 

PVC-vrij
• gemakkelijk verplaatsbaar en verstelbaar
• frame: gepoedercoat aluminium, zwart, met ingebouwde wielen
• kussenkleur: koolzwart of oceaanblauw
• gewicht: ong. 8,6 kg
• max. lichaamsgewicht: 159 kg
• incl. dvd met opzet- en gebruiksinstructies
• optioneel: borstbeenkussen voor zwangere vrouwen en vrouwen met grote borsten, 

draagtas

SISSEL® Massage Chair

De draagbare massagestoel in een compact formaat!
• handige massagestoel om snel overal op te zetten
• flexibele aanpassing van de hoofdsteun, het borstkussen, de armlegger en de zithoogte
• gemakkelijk op te vouwen en te transporteren
• frame: staal, matzwart
• materiaal: overtrek: polyurethaan, blauw, kussens: polyurethaanschuim /visco-elastisch 

schuim
• afmetingen: ong. 48 x 69 cm, ong. 115-130 cm hoog
• gewicht: ong. 9,8 kg
• max. dynamische belasting: 225 kg
• incl. draagtas

SISSEL® Desktop Mobil

Handig en gebruiksvriendelijk!

• veilig te plaatsen op elke normale (behandelings)tafel
• hoofdsteun kan voortdurend worden aangepast aan de individuele hoofd- en 

bovenlichaamhouding
• succesvolle behandeling van klanten met een beperkte mobiliteit, maakt het 

verplaatsen van de klant onnodig
• ideaal aan een tafel voor eenvoudige drukverlichting
• opening in de hoofdsteun voorkomt druk op de neus en de ogen
• incl. draagtas

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 301.010  SISSEL® Massage Chair, blue, incl. carry bag

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 301.000  SISSEL® Desktop Mobil, blue, incl. carry bag

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 301.200 SISSEL® Portal Pro Therapy Chair by Oakworks, black coal
SIS- 301.201 SISSEL® Portal Pro Therapy Chair - Sternum pad, black coal
SIS- 301.210  SISSEL® Portal Pro Therapy Chair by Oakworks, ocean blue
SIS- 301.211  SISSEL® Portal Pro Therapy Chair - Sternum pad, ocean blue

incl. draagtas

incl. draagtas

SISSEL® Hang up & SISSEL® Hang up Pro

De veelzijdige inversietafels voor thuisgebruik en professioneel gebruik!
• toenemende spanning op de spieren, de gewrichten en de wervelkolom die wordt ver-

oorzaakt door fysieke activiteiten, zoals sport, overdadige work-outs, buigen, tillen, lang 
zitten of staan, leidt tot compressie- en rotatiedruk en is vaak de oorzaak van klachten

• de omgekeerde spanning tijdens oefeningen met de inversietafel zorgt automatisch 
voor verlichting

• vermindert spanningen, wat bijdraagt tot een duurzame pijnverlichting
• verbetert de bloedcirculatie
• kan ook worden gebruikt voor atletische work-outs, zoals sit-ups
• snel op te zetten, ruimtebesparende opslag

SISSEL® Hang Up
• de compacte inversietafel
• geschikt voor lichaamslengten van ong. 1,40 m tot 1,98 m
• maximale hoogte ong. 2,05 m tot 2,09 m 
  (met aanpassing aan de maximale lichaamslengte)
• max. lichaamsgewicht: ong. 110 kg

SISSEL® Hang Up Pro
• de comfortabele inversietafel voor de hoogste eisen
• bekleed sluitsysteem voor de enkels met snelle ontgrendeling
• duurzame stalen constructie
• rugsteun van hoogwaardig schuim met een golvende structuur voor meer comfort
• gepatenteerd remhendelsysteem vergrendelt de tafel in elke inversiehoek
• antislippoten voor extra stabiliteit
• geschikt voor lichaamslengten van ong. 1,45 m tot 2,00 m
• max. lichaamsgewicht: ong. 160 kg
• afmetingen: ong. 83 x 140 x 145,5 cm

opvouwen om op te bergen

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS- 302.001  SISSEL® Hang Up, black 
SIS- 302.002  SISSEL® Hang Up Pro, black

SISSEL® Hang up

SISSEL® Hang up Pro

Inversie voor 
rugproblemen

Bij een volledige of 
gedeeltelijke inversie wordt 
de rug natuurlijk gerekt, 
zodat de wervelkolom en de 
gewichtdragende gewrichten 
kunnen ontspannen en 
herstellen. Het rekken wordt 
bepaald door het gewicht van 
het lichaam en wordt dus 
automatisch individueel 
aangepast.
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DE GESCHIEDENIS

Joseph Hubert Pilates werd in 1883 in Düsseldorf geboren en ontwikkelde 

een geniale trainingsmethode voor het hele lichaam die vandaag 

wereldberoemd is onder de naam Pilatestraining. Door zijn belangstelling 

voor Aziatische vechtsporten en yoga en zijn enthousiasme voor turnen 

en elke methode ‚om het lichaam te harden‘, slaagde Pilates erin om 

een unieke combinatie te ontwikkelen van training voor lichaam en 

geest – body & mind. Joseph Pilates emigreerde in de jaren 20 naar de 

Verenigde Staten, waar hij in New York City zijn eerste studio opende en 

al snel op de belangstelling van atleten, dansers, acteurs en vele anderen 

kon rekenen. Toen hij in 1967 stierf, was zijn studio in New York een 

toonaangevende instelling geworden.

DE TRAINING

Het geheim van de Pilatestraining is dat de methode zich op het volledige 

lichaam richt. Ademhalingstechnieken, krachtoefeningen, coördinatie 

en stretching worden gecombineerd. Oefeningen die langzaam en 

geconcentreerd vanuit het centrum van het lichaam worden uitgevoerd, 

brengen het lichaam weer in balans. Het lichaam wordt strakker en 

steviger. De beloning voor alle inspanningen is een volledig nieuw 

lichaamsbewustzijn dat een gevoel van wellness oproept en iedereen 

aanspreekt. De training is een doeltreffende en zachte methode, met 

schijnbaar eenvoudige oefeningen om het lichaam in vorm te brengen. 

Maar dat lijkt alleen zo. Tijdens de training is het belangrijk om de 

oefeningen precies uit te voeren. Daarbij komt nog de juiste coördinatie 

tussen ademhaling en beweging om de oefening perfect te maken. Niet 

minder dan 500 verschillende bewegingspatronen zorgen voor afwisseling 

EEN TRAININGSMETHODE DIE HARMONIE VAN 
LICHAAM, GEEST EN ZIEL, EEN MOOI EN STRAK 

FIGUUR, STERKTE EN MENTALE KRACHT BELOOFT 
EN AL LANG NIET MEER ALLEEN BIJ STERREN EN 

BEROEMDHEDEN BEKEND IS: PILATES.

TRAINING VOOR BODY & 
MIND MET STERALLURES

De foto‘s op deze website en nog veel meer (zie www.
medidor.ch voor het aanbod) zijn bij ons verkrijgbaar als 
kunst- of fotoreproductie. 

boven: Working Out ©2001 IC Rapaport 
rechts: The Pilates Studio ©Balanced Body® 
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PILATESTOESTELLEN: 
WAT IS HET JUISTE 
TOESTEL VOOR U?

Opent u een eigen studio of breidt u een studio uit die deel uitmaakt van 
een fitnessclub of van een wellness- en spacentrum? Wij bieden u een 
ruime keuze aan Pilatestoestellen, hulpmiddelen en lesmaterialen, zowel 
klassieke als hedendaagse. En we geven u de marketingondersteuning 
die u nodig heeft om succesvol te zijn. De volgende producten zijn zeer 
nuttig voor u:

• Studio Reformer • Wunda Chair, Ladder Barrel
• Trapeze Table/Cadillac • Combo Chair
•  Reformer/Half Trapeze-  • Step Barrel/Spine Corrector 

combinatie  • Hulpmiddelen & accessoires

Dankzij de unieke doeltreffendheid van de oefeningen maakt de 
Pilatestraining met toestellen ook steeds meer opgang binnen de 
domeinen therapie, preventie en revalidatie. Speciaal voor deze doelgroep 
ontwikkelde Balanced Body® in samenwerking met artsen en therapeuten 
zeer veelzijdige, veilige en eenvoudig te hanteren trainingstoestellen. Het 
gaat hierbij om de volgende producten:

• Trapeze Table/Cadillac • Clinical Reformer
•  Reformer/Trapeze-  • Combo Chair 

combinatie • Hulpmiddelen & accessoires 

U wilt groepstrainingen volgens de Pilatesmethode introduceren in uw 
fitnessclub of uw bestaande aanbod uitbreiden? U heeft een ruime keuze 
aan zeer veelzijdige en duurzame trainingstoestellen die speciaal zijn 
ontwikkeld voor gebruik tijdens groepstrainingen. Bovendien bieden wij 
u een totaalconcept aan met ondersteuning voor een optimale uitvoering 
en marketing. De volgende producten zijn bijzonder geschikt voor gebruik 
tijdens groepstrainingen:

• Allegro® Reformer • EXO™ Chair
• Allegro® 2 Reformer • Pilates Arc® 
• Allegro® Tower of Power™ • Hulpmiddelen & accessoires 

Ongeacht of u pas begint of al enige ervaring heeft, wij bieden u een 
ruim assortiment aan Pilatestoestellen, hulpmiddelen en nog veel meer 
voor een gevarieerde en eenvoudige work-out thuis. Zo is er bijvoorbeeld 
de Pilates IQ® Reformer, die u snel en ruimtebesparend onder een kast of 
bed kunt opbergen. Het perfecte materiaal om te starten:

• Allegro® Reformer 
• Pilates IQ® Reformer 
• Hulpmiddelen & accessoires 

PERSONAL 

TRAINING IN DE 

PILATESSTUDIO

PILATES-GROEPS-

TRAINING

THERAPIE 

EN

REVALIDATIE

PILATES

TRAINING

THUIS

en beantwoorden aan het individuele fitheidsniveau. Er wordt getraind 

met speciaal door Joseph Pilates (1883 – 1967) ontwikkelde toestellen 

met kabels en veren. De Pilatestraining is tegenwoordig een belangrijk 

onderdeel van fitness- en revalidatieprogramma‘s wereldwijd. Ook in 

Duitsland bieden steeds meer fitness- en wellnesscentra Pilatestrainingen 

aan. In veel studio‘s in het hele land gaat het aanbod van eenvoudige 

oefeningen met kleinere hulpmiddelen op een turnmat tot uitgebreide 

en uitdagende oefeningen met de Pilatestoestellen (Reformer, Cadillac, 

Combo Chair, enz.).

BALANCED BODY® 

Balanced Body® (Sacramento/VS) is het eerste bedrijf dat de toestellen 

van Joseph Pilates met behulp van de nieuwste technologie en materialen 

aanpaste aan de hedendaagse normen. Ken Endelman, oprichter en 

eigenaar van het bedrijf, heeft al honderden verbeteringen aangebracht 

aan de toestellen, die jaren geleden nog revolutionair waren, maar nu de 

norm bepalen. Het bedrijf bezit vandaag 23 Amerikaanse patenten en heeft 

er nog veel meer aangevraagd. Balanced Body® heeft al 43 jaar ervaring 

met het vervaardigen van toestellen voor de meest vooraanstaande 

Pilatesinstructeurs ter wereld en hun klanten. Het bedrijf overlegt 

voortdurend met Pilatesinstructeurs en -trainers om de toestellen verder te 

verbeteren of nieuwe toestellen te ontwikkelen. 

PRODUCTGARANTIE OP PILATESTOESTELLEN VAN BALANCED BODY®

•  Levenslange garantie: op het houten frame (esdoornhouten frame: 

30 jaar) van alle Reformers, Trapeze Tables en Reformer/Trapeze-

combinaties

•  10 jaar garantie: op het frame van de Allegro® Reformers en Footbars, 

Ladder Barrels, Wunda Chairs, Combo Chairs, Arm Chairs, Step Barrels, 

Wall Units en Towers

• 5 jaar garantie: op Exo™ Chairs 

•  2 jaar garantie: op de Pilates IQ® Reformer (niet-commercieel gebruik)

•  Let op: Bovengenoemde garanties gelden niet voor veren (Springs) en 

andere aan slijtage onderhevige mechanische onderdelen.

ZO HARD ALS STEEN 

Voor de Reformers wordt alleen acer nigrum of zwarte esdoorn (zeer 

harde Amerikaanse esdoorn) gebruikt. Daardoor zijn de toestellen 

bijzonder stevig en hebben ze een lange levensduur. 

KLASSIEK DESIGN – ELEGANT EN MOOI 

Wat wellicht het eerst opvalt bij de toestellen van Balanced Body®, is hun 

mooie vormgeving. Elke rand wordt gemodelleerd en afgerond – er zijn 

geen scherpe hoeken. Net als de klassieke 20e-eeuwse meubelen zijn de 

toestellen elegant vormgegeven met duidelijke lijnen en zijn ze mooi om 

te zien en aangenaam om aan te raken.

van links naar rechts: 
| The Cadillac ©2001 IC Rapaport 
| Jack Knife ©2001 IC Rapaport 
| The Barrel ©2001 IC Rapaport

Ook verkrijgbaar als kunstreproductie! 
Vraag het ons!
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6   STANDING PLATFORM/GEÏNTEGREERD PLATFORM
Het geïntegreerde platform is bedoeld voor oefeningen waarbij één voet 
op het platform staat en de andere de slede heen en weer beweegt.

Let op: Om veiligheidsredenen is het platform voorzien van een antisliplaag. Bovendien zijn er 
grotere platforms verkrijgbaar die meer plaats bieden, bijvoorbeeld bij gebruik voor therapie.

SPRINGBAR/VEERSTANG
De Springbar bevindt zich aan het voeteneind van 
de Reformer. Door meer of minder veren aan de 
Springbar te hangen, kunt u de weerstand veran-
deren die wordt opgebouwd door de slede heen en 
weer te bewegen.

Let op: Een verstelbare Springbar kan beter ergonomisch worden aangepast aan de lichaamsleng-
te, de bewegingsruimte en de mogelijkheden van de beoefenaar. De Revo Springbar kan snel 
worden aangepast zonder dat u de veren hoeft weg te nemen.

 

SITTING BOX
Sitting Boxes worden op de slede van de Reformer 
geplaatst, zorgen voor meer variatie tijdens de 
oefeningen en maken zittende oefeningen, voor-
waartse buigingen, zijdelingse bewegingen en nog 
veel meer mogelijk.

Let op: Contour Sitting Boxes met afgeronde hoeken passen zich 
beter aan het lichaam aan, bieden meer bewegingsvrijheid en 
bevorderen vloeiendere bewegingen. 

SPRINGS/VEREN
De veren zorgen voor weerstand bij het heen en weer bewegen van de slede en hebben per sterkte een andere kleur.  
 
 
 
 
 
 
 

Let op: De veren van de Balanced Body® Reformer zijn vervaardigd uit vernikkeld carbonstaal. Dit materiaal garandeert een hoge stabiliteit en een beperkte slijtage.  
Binnen in de veren draaien speciale met kleuren gekenmerkte haken op conussen van nytralon. U krijgt 2 jaar productgarantie op de veren.  
De standaard configuratie bestaat uit 5 veren (3 x rood, 1 x blauw en 1 x groen). Daardoor zijn 46 verschillende weerstandscombinaties mogelijk.

*HOUT EN OPPERVLAKKEN
Alle houten toestellen zijn vervaardigd uit harde 
esdoorn met een dikte van ongeveer 1,8 cm. De 
houten onderdelen zijn met de hand gepolijst 
en afgewerkt met een hoogwaardige lak, die 
uitstekende hygiënische eigenschappen heeft. 
Hij is slijtvast, eenvoudig te reinigen en bestand 
tegen bacteriën en zweet.

JUMPBOARD
Het Jumpboard is een rechtopstaand, doorgaans 
bekleed platform dat aan het voeteneind van de 
Reformer wordt vastgemaakt. Liggend op de slede 
en met de voeten duwend tegen de Foot Plate 
kunnen cardio-oefeningen zoals lopen of huppelen 
worden gesimuleerd. 

Padded Jumpboard

extra licht

licht

gemiddeld (Reformer, Trapeze) zwaar 
(Trapeze, lang)

licht

zwaar

zwaar (Trapeze) extra 
zwaar (Chair)

gemiddeld

1

2

3

4

5

6

1   FOOTBAR/VOETSTANG
Door de voetstang weg te duwen wordt bij het begin van een oefening 
weerstand opgebouwd.

Let op: Hoe meer verticale en horizontale instelmogelijkheden de voetstang heeft, hoe beter de 
Reformer kan worden aangepast aan de lichaamslengte en het type oefeningen. Footbars met 
blokkering bieden meer veiligheid.

2   FRAME
De basisuitrusting waarin de onderdelen van de Reformer worden inge-
bouwd. Het frame wordt vervaardigd uit hout* of metaal. De kwaliteit 
en stevigheid van het frame zijn belangrijk voor de levensduur van de 
Reformer. 

Let op: Het frame van de houten Reformer is verkrijgbaar in 3 hoogtes: ong. 35,6 cm, ong. 45,7 
cm en ong. 61,0 cm.

3   HOOFD- EN SCHOUDERSTEUNEN
De hoofdsteun ondersteunt het hoofd en de halswervelkolom bij liggende 
oefeningen op de slede. De steun is in de hoogte verstelbaar in 3 stan-
den (met uitzondering van de Ron Fletcher, die 2 standen heeft) en is 
afgewerkt met een zachte bekleding. De schoudersteunen zorgen voor 
stabiliteit en doen ook dienst als veilige opbergplek voor de kabels als die 
niet worden gebruikt. 

Let op: De schoudersteunen zijn ergonomisch vormgegeven om het comfort te verhogen en een 
correct gebruik te vergemakkelijken. Ze zijn verstelbaar in de breedte en kunnen bij gebruik van 
de Mat Conversion worden weggenomen (met uitzondering van de Contrology Reformer, de IQ 
Reformer, de Center Line en de Ron Fletcher).

4   CARRIAGE/SLEDE
De beoefenaar ligt, zit of knielt op de beklede slede en beweegt die heen 
en weer door op de voetstang te duwen of met de armen of benen aan 
de kabels (of gordels) te trekken. 

Let op: Het frame van de Balanced Body® Reformer is vervaardigd uit aluminium, waardoor 
er weinig wrijving is en de rails niet oxideren. Het veersysteem met 8 wielen van de Carriage 
beschikt over 4 loodrechte steunwielen en 4 zijwielen voor laterale stabilisering. De zijwielen zijn 
zijdelings instelbaar. De bekleding is verkrijgbaar in 35 kleuren.

5   ROPES & RISERS / KABELS & STANGEN
De kabels verbinden de slede met de handen of voeten van de beoefe-
naar via wielen die zijn bevestigd aan het hoofdeind van de Reformer. 
Aan de kabels zijn katoenen handgrepen (Loops) of handgrepen in neo-
preen (Handles) vastgemaakt waarin de beoefenaar zijn handen of voeten 
legt. Met de verstelbare Risers aan het hoofdeind van de houten Reformer 
kan de weerstandshoek worden veranderd en ze zorgen er bovendien 
voor dat de kabels zonder problemen over de schoudersteunen glijden. 

Let op: De houten Balanced Body® Reformer is uitgerust met niet-rekbare, eenvoudig te reinigen, syn-
thetische kabels, in de hoogte verstelbare Risers en Leather Straps. Dankzij de nautische klemmen kan 
de lengte van de kabels eenvoudig in enkele seconden worden aangepast.

DE OPBOUW 
VAN EEN 
REFORMER

WAT IS EEN REFORMER?
De Reformer is het meest populaire en veelzijdige van alle 

Pilatestoestellen. De Reformer biedt u de mogelijkheid om 

een hele reeks kracht- en stretchingoefeningen uit te voeren. 

In de Reformer is een slede geïntegreerd die op rails loopt en 

die in combinatie met veren, wielen en kabels heen en weer 

beweegt.

TRAINING OP DE MAT TEGENOVER TRAINING OP DE 
REFORMER
Op de mat vormt het lichaam de basis voor de opbouw van 

weerstand en voor de uitvoering van de oefeningen, die alleen 

door de zwaartekracht en het eigen lichaamsgewicht worden 

beïnvloed. De Reformer biedt daarentegen bijkomende 

weerstand of ondersteuning, zodat de oefeningen afhankelijk 

van het doel zwaarder of lichter kunnen worden gemaakt.

HOE WERK EEN REFORMER?
De beoefenaar zit, knielt, ligt of staat op de slede en beweegt 

die heen en weer door zich met de armen of benen van de 

voetstang weg te duwen of door aan de kabels te trekken. De 

spanning die wordt verkregen door aan de veren te trekken en 

de controle die nodig is om de slede terug in de beginpositie 

te brengen, bevorderen de spieropbouw. 

WELKE VERSCHILLEN ZIJN ER TUSSEN REFORMERS?
Hoewel de basisfunctie van een Reformer steeds dezelfde is, 

heeft Balanced Body® verschillende types Reformer ontwikkeld 

om te beantwoorden aan de verschillende behoeften van 

zijn klanten. Terwijl de ene ruimtebesparend kan worden 

opgeborgen, kan een andere eenvoudig worden aangepast 

aan verschillende lichaamslengtes en kan nog een andere 

worden uitgebreid met een Tower voor nog meer variatie in 

de oefeningen. Daarnaast zijn er ook beoefenaars die houden 

van de mooie vormgeving van de ‚traditionele‘ Reformer.



111Pilates Allegro-conceptHome Healthcare

HET 
ALLEGRO®-
CONCEPT
DE DYNAMISCHE GROEPSTRAINING ALS PROFITCENTER VOOR 

FITNESSCLUBS, PILATESSTUDIO‘S EN SPA- EN WELLNESSCENTRA.

Klanten binden en werven, nieuwe doelgroepen bereiken en lucratieve extra omzet 

genereren – met het Allegro®-concept kunnen ondernemers op verschillende manieren 

profiteren. U kunt uw klanten ook in multifunctionele ruimtes een bijzondere work-out 

in groep aanbieden, waarbij vooral beweeglijkheid, kracht, uithoudingsvermogen en een 

innerlijke balans centraal staan. Het resultaat: een volledig nieuw lichaamsbewustzijn, 

dat iedereen aanspreekt! En het goede is: de Allegro®-training is geschikt voor zowel 

beginnende als voor gevorderde beoefenaars. Er is geen basiskennis nodig. Beginners 

kunnen de oefeningen zonder problemen volgen, terwijl de gevorderde Pilatesbeoefenaars 

nieuwe trainingsmogelijkheden verkennen. Dankzij de opmerkelijke veelzijdigheid van de 

Allegro® Reformer, blijft de training afwisselend en boeiend.

VOORWAARDEN 
• trainingsruimte met 5-6 m2 per deelnemer

•  passend aantal Allegros® (die kunnen worden gestapeld of opgeklapt)  

– zodat de multifunctionele ruimte ook anders kan worden gebruikt)

• reserveringssysteem

• goed opgeleide instructeurs

INKOMSTEN 
• extra verkoop van afzonderlijke trainingen of tienbeurtenkaarten

•  speciale Pilates-Allegro®-lidmaatschappen/extra lidmaatschappen

•  de trainingen hebben een positieve impact op de verkoop van lidmaatschappen en op de 

klantenbinding in de studio

OPMERKINGEN
•  De training kan in open en in gesloten groepen worden aangeboden.

•  Goed opgeleide instructeurs kunnen zeer veel verschillende oefeningen en 

moeilijkheidsniveaus aanbieden. 

•  Door de vele gevarieerde oefeningen die de Allegro®-training biedt, blijft de training voor 

de deelnemers/klanten jarenlang boeiend.

INZETMOGELIJKHEDEN VOOR HET ALLEGRO®-CONCEPT
• Standalone oplossing (‚zuivere‘ Pilatesstudio‘s)

• Fitnessclub (interne/externe exploitant)

• Integratie in een fysiotherapeutische praktijk

• Hotel/wellnesscentrum

• Dansschool
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Standing Platform, Extender 
Het geïntegreerde platform is bedoeld voor oefeningen waarbij 
één voet op het platform staat en de andere de slede heen en 
weer beweegt.

Easy-Set Footbar met snelle verstelbaarheid
• voor vlotte overgangen en oneindig veel oefeningen 
•  verticaal in 4 standen verstelbaar (3 standen & ‚Down‘), met 

één hand of met de voeten
•  horizontaal in 9 standen verstelbaar over de hele lengte van 

het frame, om individueel aan te passen aan de lichaams-
lengte

• rondom bekleed voor een optimaal comfort
• breedte: ong. 79 cm

Slede/Carriage
•  geïntegreerde Soft-slede met in 3 standen verstelbaar 

hoofdeinde
• vlot en precies sledesysteem met comfortabele bekleding
•  verstelbare schoudersteun (smal/breed), eenvoudig weg te 

nemen voor een groter, plat oppervlak
• eenvoudig te reinigen

Soft Touch Rope System
•  om de Ropes in een handomdraai te verstellen – snel, veilig 

en nauwkeurig
•  Ropes kunnen snel worden ingesteld met de eenvoudig te 

bedienen hendel achter het hoofdeinde – zelfs in liggende 
positie

• trekken aan de handgreep om te openen, loslaten om te 
blokkeren
•  Soft-Touch-Loops om snel te wisselen tussen Loops en hand-

grepen – zonder clip en geruisloos

Comfortabel hoofdeinde & Soft Touch Loops
•  het nieuwe ontwerp van het hoofdeinde verhindert dat haren 

vast komen te zitten
•  Soft-Touch Loops zonder metalen ogen, volledig geruisloos

INCLUSIEF WORK-OUT-DVD MET 
NORA ST. JOHN, VERANTWOOR-
DELIJKE VOOR OPLEIDINGEN BIJ 

BALANCED BODY®

4    Plank Bars 
Met de Plank Bars kunt u uw training 
op de Allegro® 2 Reformer uitbreiden 
met veelzijdige oefeningen: push-ups, 
rekoefeningen en nog veel meer – alle 
oefeningen die ondersteuning met de 
armen vereisen.

5   Padded Jumpboard

6    Cardio Cloud 
Het beklede springoppervlak uit slipvrij 
materiaal. Ideaal voor mensen met 
gevoelige voeten of enkel-, knie- of 
heupproblemen.

7   Sitting Box Standard

8   Moon Box Lite

ALLEGRO® 2 REFORMER

DE ‚STIJLVOLLE‘ REFORMER – SMAL, MOOI EN BIJZONDER FLEXIBEL.

De Allegro® 2 Reformer overtuigt niet alleen vanwege zijn innovatieve 
look, maar biedt ook fascinerende nieuwe functies. Een zachte, vloeiende 
sledegeleiding, eenvoudige bediening en flexibele opslagmogelijkheden 
zorgen bovendien voor nog meer comfort.

Allegro® 2 Reformer

HOOGWAARDIG FRAME MET INNOVATIEF DESIGN

• frame van geanodiseerd aluminium met poedercoating 
•  naar keuze standaardhoogte (ong. 22,5 cm) om eenvoudig te stapelen of 

met poten voor personal trainings (ong. 37,5 cm)
• met Footbar Position-Marker voor een precieze horizontale instelling
•  geïntegreerd platform, vervaardigd uit esdoornhout, met
   uitbreidingsoptie voor Padded Foot Plate
• ergonomische Risers voor Pull-Ups, eenvoudig weg te nemen om te 
stapelen

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Hoogte frame Standaard: ong. 22,5 cm (S) 
Studiohoogte ong. 37,5 cm

inclusief
tegen een meerprijs

Breedte frame ong. 64,5 cm (S) 
ong. 79 cm (Footbar)

inclusief
inclusief

Lengte frame Standaard: ong. 238 cm (S) inclusief

Gewicht ong. 64 kg
ong. 66 kg met poten

–

Kleur bekleding Storm (donkergrijs) (S) inclusief

Springs 1 x geel, 1 x blauw, 3 x rood (S) 
andere kleurencombinaties vrij te kiezen

inclusief

Pad Standing Platform Pad inclusief

Sitting Box Sitting Box Storm tegen een meerprijs

Jumpboard Padded Jumpboard tegen een meerprijs

Loops/Handels Soft Touch Double Loops, fleece, set (S) 
Single Loops, Soft Touch

inclusief
tegen een meerprijs

Foot Strap Padded zonder Snap tegen een meerprijs

Wall Security Strap Muurklem tegen een meerprijs

Leg & Post Kit Set poten en klemmen tegen een meerprijs

Tower & Mat Tower
Mat Conversion
Tower en Mat

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Tower of Power™ Volledig systeem incl. Reformer, Tower & poten tegen een meerprijs

F.I.T. Kit F.I.T. Kit tegen een meerprijs

Wheel Kit Set wielen tegen een meerprijs

(S) = Standaarduitrusting  Meer opties op aanvraag.

OPTIES VOOR DE ALLEGRO® 2 REFORMER

1    Allegro® 2 Leg & Post Kit  
Volledige set om de standaard Allegro® 2 
te verhogen tot studiohoogte. Met poten 
en klem om de Loops op te hangen.

 2    Allegro® 2 Wheel Kit 
Set wielen om de Allegro® 2 Reformer 
(met en zonder poten) te verplaatsen, 
bijvoorbeeld bij gebruik in multifunc-
tionele ruimtes en om verticaal op te 
bergen.

3    Foot Strap 
De uitbreidingsoptie voor een grotere 
veiligheid tijdens dynamische oefe-
ningen op de Reformer – ook ideaal in 
combinatie met een Sitting Box. Met 
bekleding en in de lengte verstelbaar in 
3 standen.

1 32

4 5 6 7 8
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COMPLETE ALLEGRO® TOWER OF POWER™ SYSTEM
HET 4-IN-1-TRAININGSSYSTEEM MET REFORMER, MAT CONVERSION, 

TOWER EN TRAPEZE TABLE. VOOR NIEUWE TRAININGSUITDAGINGEN IN EEN 

KLEINE RUIMTE.

•  Combinatie van Reformer, Half-Trapeze 
en Mat Conversion 

•  breidt de trainingsmogelijkheden op 
de Allegro® beduidend uit

•  verbeterde bevestiging van de Tower 
aan het frame van de Reformer voor 
een optimale stabiliteit, montage met 
praktische, gemakkelijk te bedienen 
vastzetknoppen

•  De Tower kan gemakkelijk worden 
losgemaakt, zodat de Allegro® 
eenvoudig kan worden gestapeld of 
opgeborgen

•  Tower, Mat Conversion, poten, 
Shoulder Posts verkrijgbaar voor alle 
bestaande Allegro® Reformers

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG 

BEVAT:

• Allegro® Reformer (zie bladzijde 14)
•  Mat Conversion (1 x mat) om het systeem te gebruiken als Half Trapeze 

Table
• Tower
•  Push Through Bar 3-sided, in de hoogte verstelbaar in 3 standen
• Ahorn Roll Down Bar
•  Safety-Strap om de Push Through Bar veilig te bevestigen
• Springs kort: 2 x geel, 2 x blauw 
• Springs lang: 2 x geel, 2 x lila
• Soft Touch Single Loops (1 paar)
• 22 inhaakmogelijkheden (ogen) voor veren
• 4 poten

Complete Allegro® Tower of Power™ System, compleet

MET INBEGRIP VAN 
INFO-/OEFEN-DVDALLEGRO® REFORMER

OPTIES VOOR DE ALLEGRO® REFORMER

WERELDWIJD DE NUMMER 1 ONDER DE REFORMERS! IDEAAL VOOR EEN 

PILATESTRAINING IN EEN KLEINE RUIMTE, IN GEZONDHEIDS-, FITNESS-, 

REVALIDATIE- EN WELLNESSCENTRA EN OOK THUIS!

De Allegro® Reformer is de meest veelzijdige Reformer ter wereld. Hij 
heeft alle kenmerken van de houten Reformer en kan eenvoudig worden 
opgeborgen. Het veersysteem met 8 wielen van de Allegro® zorgt voor 
zachte, rustige bewegingen. De extra brede, beklede Footbar kan in vier 
verticale en vier horizontale standen worden ingesteld en kan dus aan 
verschillende lichaamslengtes worden aangepast. Ideaal voor gebruik 
thuis, in een Pilatesstudio of in een fitnessclub. Inclusief gratis oefen-dvd.

•  Hoogte: ong. 17 cm, lengte: ong. 2,36 m, breedte: ong. 57 cm, 
  gewicht: ong. 51 kg zonder poten en ong. 56 kg met poten

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS): 

•  Allegro® Sitting Box, Padded Jumpboard, Foot Strap, poten, 
  Shoulder Posts

Allegro® Reformer

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Hoogte frame Standaard: ong. 17 cm (S) 
Studiohoogte ong. 36 cm

inclusief
tegen een meerprijs

Breedte frame Standaard: ong. 57 cm (S) 
Stretch: ong. 62,2 cm 

inclusief
tegen een meerprijs

Lengte frame Standaard: ong. 2,36 m (S) 
Stretch: ong. 2,82 m

inclusief
tegen een meerprijs

Springs 1 x geel, 1 x blauw, 3 x rood (S) 
andere kleurencombinaties vrij te kiezen

inclusief

Pad Standing Platform Pad inclusief

Sitting Box Sitting Box Standard tegen een meerprijs

Jumpboard Padded Jumpboard tegen een meerprijs

Loops/Handels Soft Touch Double Loops, katoen, set, zonder 
karabijnhaken en ogen (S) 
Single Loops, Soft Touch

inclusief
tegen een meerprijs

Tower & Mat Tower
Mat Conversion
Tower en Mat

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Tower of Power™ Volledig systeem incl. Reformer, Tower & poten tegen een meerprijs

(S) = Standaarduitrusting  Meer opties op aanvraag.

1   Sitting Box Standard
2   Contour Sitting Box
3   Moon Box Lite
4   Add-a-Platform
5   Padded Jumpboard
6   NIEUW – Jumpus Maximus
7   NIEUW – Oversize Standing Platform
8   Cardio Cloud
9   Detachable Rotator Discs
10   Poten
11   Konnector® 
12   F.I.T.-Kit™
13    Foot Strap, verkrijgbaar in fleece & katoen, 

ong. 28,5’’ (ong. 72 cm, met haak) en Wall 
Security Strap

14   Allegro Mat Conversion

1

11

2

12

54

6 7 8 9

1413

10

MET INBEGRIP VAN 
INFO-/OEFEN-DVD

3
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10 MARKETINGTIPS 
VOOR EEN SUCCESVOL 
PILATESPROGRAMMA

6. BELOON UW TROUWE KLANTEN!

Kleine geschenken doen wonderen en bevorderen de klantenbinding! 
Daarom is het een goed idee om uw trouwe klanten, die regelmatig 
een training bezoeken, te belonen. Geef hen bijvoorbeeld een ‚gouden 
kaart‘ die hen een prijsvoordeel oplevert, laat hen na een bepaald aantal 
deelnames eens gratis aan een cursus deelnemen of werk een soort 
paybacksysteem uit.

7. LAAT OOK EENS BUITENSTAANDERS DEELNEMEN AAN EEN TRAINING!

Het is ook zinvol om geïnteresseerden uit te nodigen voor een training 
om zo nieuwe klanten te winnen. Uiteraard is de deelname aan de 
training duurder voor buitenstaanders dan voor uw leden. Het voordeel 
is dat geïnteresseerden de Pilatesmethode op een vrijblijvende manier 
leren kennen en eventueel zin krijgen om regelmatig Pilatestrainingen te 
volgen.

8. MAAK GEBRUIK VAN DE VOORDELEN VAN CROSSMARKETING!

Maak gericht promotie voor uw Pilatesaanbod in andere groepstrainingen 
en bied de deelnemers een demotraining aan vóór of na hun gebruikelijke 
training. Een Pilatessessie is bijzonder aan te raden als aanvulling op een 
cardiotraining, waarvan u uw leden op de hoogte kunt brengen. 

9. ZORG VOOR EEN GESCHIKTE RUIMTE!

Pilates is een training voor body & mind, waarbij concentratie een 
belangrijke rol speelt. De trainingsruimte moet overeenkomstig worden 
ingericht en moet aan de juiste voorwaarden voldoen. Zorg voor een 
rustige, ontspannende en mooi ingerichte omgeving. Schakel enkele felle 
neonlampen of schijnwerpers uit en investeer in grondverlichting. Zorg 
voor passende sfeervolle muziek om de training te ondersteunen. Kies 
voor een afgelegen en rustige ruimte, weg van de drukte van de lessen 
step of spinning.

10. ZORG DAT UW LEDEN PROMOTIE MAKEN BIJ HUN VRIENDEN! 

Maak gebruik van uw interne potentieel! Persoonlijke aanbeveling is een 
uiterst doeltreffende methode om nieuwe leden aan te trekken. Niets is 
overtuigender dan de persoonlijke aanbeveling van een goede vriend. 
Beloon het engagement van uw leden door ze bijvoorbeeld voor elk 
nieuw lid een premie uit te betalen, een gratis cursus aan te bieden of 
een korting te geven.

DEZE 10 MARKETINGTIPS ZIJN ONONTBEERLIJK OM HET PILATESCONCEPT 

MET SUCCES TE INTRODUCEREN. ALS U ONZE RAADGEVINGEN OPVOLGT 

EN CREATIEF TE WERK GAAT, ZULT U DEZE UNIEKE TRAINING VOOR 

BODY & MIND OOK IN UW ZAAK ALS LUCRATIEF PROFITCENTER KUNNEN 

UITBOUWEN.

DE SLEUTEL TOT SUCCES IS EEN GEDETAILLEERD 
MARKETINGPLAN VOOR UW PILATESPROGRAMMA. 
HOUD DAARBIJ REKENING MET DE VOLGENDE TIPS: 

1. INFORMEER UW PERSONEEL

Het is belangrijk dat al uw personeelsleden, vooral het 
ontvangstpersoneel en alle instructeurs, uitgebreid worden geïnformeerd 
over uw Pilatesprogramma. Licht elke medewerker persoonlijk of 
via e-mail in over het programma. Overleg regelmatig met uw 
Pilatesinstructeurs over hoe de trainingen en de promotie kunnen worden 
verbeterd. Moedig uw personeel aan om demotrainingen te volgen, zodat 
ook zij overtuigd raken van de voordelen van de Pilatesmethode.

2. INTERNE RECLAME: INFORMEER UW LEDEN 

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar u zou ervan versteld staan hoeveel 
clubs dit vergeten. Maak promotie voor uw Pilatesprogramma via uw 
klantennieuwsbrief of -magazine. Deel flyers uit die de voordelen van 
de Pilatesmethode opsommen. Maak uw leden warm voor Pilates met 
gratis kennismakingswork-outs of kortingen voor beginners, zodat ze de 
Pilatesmethode eens kunnen uitproberen.

3. EXTERNE PROMOTIE: BRENG UW AANBOD OOK ONDER DE AANDACHT 

BIJ WIE (NOG) GEEN KLANT IS!

Deel flyers uit in lokale winkels en bedrijven en op alle locaties waar 
veel mensen komen of waar u uw doelgroep bereikt, zoals in boetieks, 
schoonheidssalons, kappersalons, reisbureaus en natuurwinkels. Zorg ook 
voor een poster als eyecatcher. Ter ondersteuning van deze actie kunt 
u ook een advertentie publiceren. Zorg daarnaast ook voor doelgerichte 
promotie op drukbezochte openbare plaatsen, idealiter met korte 
demosessies.

4. ORGANISEER TRAININGEN VOOR BEPAALDE DOELGROEPEN!

Breid uw Pilatesaanbod stap voor stap uit door trainingen voor specifieke 
doelgroepen te organiseren, bijvoorbeeld voor rugpatiënten, senioren, 
zwangere vrouwen of voor bepaalde sporters, zoals voor golfers en skiërs. 

5. ZORG VOOR EEN GOEDE PRIJSSTELLING!

Voordat u de prijzen voor uw trainingen vastlegt, is het verstandig de 
prijzen van uw concurrenten te kennen en rekening te houden met de 
lokale situatie. Bied verschillende betaalmogelijkheden aan, zoals voor 
afzonderlijke trainingen, tienbeurtenkaarten en abonnementen voor 3 
maanden en één jaar.

PILATES IQ® REFORMER
DE ‚ELEGANTE‘ VARIANT VAN DE REFORMER VOOR THUIS – 

RUIMTEBESPAREND, MOBIEL, PRAKTISCH. 

U heeft geen plaats voor een gewone Reformer of u wilt een mobiele 
oplossing? Dan is de Pilates IQ® de perfecte keuze voor u! U installeert 
hem in enkele seconden en u bergt hem al even snel weer op in uw 
auto, in een kast of onder uw bed. Met zijn elegante design, professionele 
kenmerken en ruimtebesparende opbergmogelijkheid is deze Reformer 
uiterst geschikt voor gebruik thuis.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• systeem met 5 Springs/veren en tot 46 mogelijke weerstandsinstellingen
•  telescopisch aluminium frame met innovatief hendelsysteem zodat de 

Reformer eenvoudig kan worden uitgetrokken (voor gebruik) of kan 
worden dichtgeschoven (om op te bergen)

•  wielen om het toestel eenvoudig te verrijden: ‚Library Wheels‘ voor 
rechtopstaande opberging (bv. in een kast) of ‚Wheelbarrow Wheels‘ voor 
horizontale opberging (bv. onder een bed) 

• voetstangen/Footbars instelbaar in 4 standen
•  gemakkelijk te bedienen vaststelknoppen om de Footbar snel en een-

voudig te verstellen
• geïntegreerd platform
• standaardkleur bekleding: storm gray (donkergrijs)
•  de slede/Carriage is met hoogwaardig visco-elastisch 

   schuim bekleed en overtrokken met Boltaflex
• hoofdeinde verstelbaar in 3 standen
•  veersysteem met 8 wielen (4 loodrechte steunwielen en 
   4 zijwielen voor laterale stabilisering)
•  afmetingen (l x b x h): uitgetrokken – ong. 249 x 61 x 21 cm, 
  46 cm met voetstang/Footbar, dichtgeschoven – 
  ong. 157 x 61 x 21 cm,    46 cm met voetstang/Footbar
• gewicht: ong. 32 kg
 

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS): 

• New York Box • Padded Jumpboard
• Foot Strap incl. karabijnhaak • Standing Platform Pad
• IQ Retrofit Kit • Cardic Cloud

Pilates IQ® Reformer, met Library Wheels

Pilates IQ® Reformer, met Wheelbarrow Wheels

OPTIES VOOR DE PILATES IQ® REFORMER

1   Padded Jumpboard
2   Sitting Box New York
3    Foot Strap, ong. 30,25” (ong. 76 

cm, met haak), fleece & katoen

1 2 3
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HET STUDIOCONCEPT

HET EXCLUSIEVE TRAININGSCONCEPT VOOR PERSONAL TRAINING 

EN KLEINE GROEPEN OM VEELEISENDE KLANTENDOELGROEPEN 

TE WINNEN EN TE BINDEN VOOR TRAININGSTHERAPIE

De ‚work-out van de sterren‘ is overal ter wereld razend populair en is inmiddels mainstream 

geworden. De vraag naar clubs die gekwalificeerde Pilatestrainingen aanbieden en deze 

nieuwe doelgroep aanspreken neemt dan ook toe. Met de exclusieve Studiotoestellen kunt u 

veeleisende klanten en patiënten een professioneel bewegingsconcept aanbieden, dat wordt 

begeleid door een instructeur en beantwoordt aan de meest uiteenlopende behoeften. 

Ook binnen de domeinen therapie, preventie en revalidatie maakt de Pilatesmethode steeds 

meer opgang. Als geïntegreerde oplossing voor een studio of als standalone uitvoering: de 

personal training en training in kleine groepen met de klassieke houten Pilatestoestellen 

bieden ondernemers een lucratief (tweede) profitcenter – op velerlei manieren. 

VOORWAARDEN 
•  trainingsruimte met minstens 25-30 m2 grondoppervlakte en een voldoende hoog plafond

•  3 klassieke Pilatestoestellen (bv. Cadillac, Reformer, Combo Chair) en een reeks kleine 

toestellen (zie bladzijde 40ff)

•  nuttig voor personal training en voor trainingen in kleine groepen tot 4 personen

• zeer goed opgeleide instructeurs

INKOMSTEN 
• de trainingen worden als speciale dienstverlening aan de klanten aangerekend

•  voor een personal training kan gemiddeld ong. 80-115 EUR per uur worden gerekend

•  de trainingen hebben een positieve impact op de verkoop van lidmaatschappen en op de 

klantenbinding bij integratie in een studio

OPMERKINGEN
• perfecte training voor exclusieve en veeleisende klanten

•  goed aanbod voor klanten met specifieke lichamelijke problemen, bv. chronische rugklachten 

• samenwerking met fysiotherapeut of personal trainer mogelijk

• continue training of tijdelijke deelname mogelijk (bv. om de Pilatesmethode te leren kennen)

•  geen of/of-keuze tussen Allegro®-groepstraining en Studio-concept

INZETMOGELIJKHEDEN VOOR HET STUDIOCONCEPT
• Standalone oplossing (‚zuivere‘ Pilatesstudio‘s)

• Fitnessclub (interne/externe exploitant)

• Integratie in een fysiotherapeutische praktijk

• Hotel/wellnesscentrum

Het Studioconcept is eenvoudig schaalbaar. U begint met één Studio als startinvestering en, 

als het succes en het aantal deelnemers blijft toenemen, kunt u die uitbouwen.
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CLINICAL REFORMER®

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK, VOOR THERAPEU-

TEN IN REVALIDATIE- EN WELLNESSCENTRA, EVENALS VOOR REVALIDATIE 

IN FITNESSCENTRA EN STUDIO‘S.

Deze Reformer is speciaal ontwikkeld voor revalidatiedoeleinden en be-
schikt over een nog verder verstelbare voetstang (Footbar) en een hogere 
standaardhoogte, zodat de therapeut zijn patiënt op een comfortabele 
hoogte kan begeleiden. 

NAAST DE ALGEMENE UITRUSTING VAN EEN REFORMER 

BIEDT DE CLINICAL REFORMER®:

•  een geïntegreerd vergroot platform (Oversized Standing Platform), met 
antisliplaag voor meer veiligheid tijdens staande revalidatie-oefeningen

•  incl. Infinity Footbar, met meer dan 160 instellingen (5 verticaal, 32 
horizontaal) voor alle lichaamslengtes 

•  dankzij de hoogte van het ligvlak (ong. 61 cm) kan de therapeut comfort-
abel werken en de patiënt gemakkelijk in het toestel stappen

•  de beklede hoofdsteun is verstelbaar in 3 standen (in 2 hoogtes positief, 
vlak en 1 keer negatief)

Clinical Reformer®

Houtsoort Strata Rock Maple inclusief

Afmetingen (l x b 
x h):

ong. 236 x 69 x 36 / 46 / 61 cm (S) inclusief

Footbar/Springbar 
System

Infinity Footbar/Revo Springbar (S) inclusief

Springs 1 x geel, 1 x blauw, 3 x rood, 1 x groen (S) 
andere kleurencombinaties vrij te kiezen

inclusief

Ropes & Risers Ropes & metalen Risers (S) inclusief

Sitting Box Naar keuze: standaard (S) of New York
Sitting Box Contour
Moon Box Lite

inclusief
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Footstrap met bekleding inclusief

Loops & Handels Neoprene Handles (set) (S)
Double Padded Loops (set) (S)
Single Padded Loops (set) (S)
Adjustable Thigh Cuffs (set) (S)
Adjustable Ankle Cuffs (set) (S)

inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief

Tower Tower
Tower & Twin Mat Conversion

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Twin Mat Conversion Mat Conversion – standaard schuim
Mat Conversion – visco-elastisch schuim

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

voorgeboord T-Bar
Tower
Houder gezichtskussen

inclusief
inclusief
tegen een meerprijs

Overig Oversized Standing Platform (S)
Padded Footplate (S)
Proprioception T-Bar®

inclusief
inclusief
tegen een meerprijs

MET INBEGRIP VAN 
INFO-/OEFEN-DVD

Accessoires: De Proprioception T-Bar is 
een uniek hulpmiddel bij revalidatie om 
asymmetrie vast te stellen. De T-Bar 
draait zowel horizontaal als verticaal, 
waardoor een verkeerde belasting kan 
worden opgespoord. De T-Bar helpt ook 
bij proprioceptie en bij het stabiliseren 
van romp, bekken en heup in een dyna-
mische omgeving. 

De Infinity Footbar kan niet achteraf 
worden toegevoegd

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

(S) = Standaarduitrusting  Meer opties op aanvraag.

STUDIO REFORMER®

DE KLASSIEKER ONDER DE PILATESTOESTELLEN VOOR STUDIO‘S, IN FITNESS- 

OF WELLNESSCENTRA GEÏNTEGREERDE STUDIO‘S EN REVALIDATIECENTRA.

Sinds 1976, toen Balanced Body® het ontwerp van Joseph Pilates nieuw 
uitwerkte, bepaalt deze Studio Reformer de norm voor alle andere 
toestellen. De Studio Reformer is vervaardigd uit harde esdoorn en is 
het meest geruisloze en duurzame toestel op de markt. Reformers 
die meer dan 30 jaar geleden werden gebouwd, worden nu nog 
steeds volop gebruikt, wat de reden is dat de meest gerenommeerde 
Pilatesinstructeurs ter wereld de Studio Reformer® van Balanced Body® 
gebruiken en aanbevelen.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• Reformer Box en Footstrap
•  geïntegreerd platform van ong. 27 x 4,5 cm met een gegomd 

antislipoppervlak van ong. 24 x 3,5 cm voor meer veiligheid
• niet-rekbare, eenvoudig te reinigen, synthetische kabels 
• telkens 1 set katoenen handgrepen (Loops) en handgrepen in neopreen 
(Handles) 
• in de hoogte verstelbare Risers
•  in enkele seconden eenvoudig in de lengte te verstellen kabels dankzij 

nautische klemmen
•  de slede (Carriage) is met gemiddeld hard schuim bekleed en 

overtrokken met Boltaflex Colorguard Vinyl 
•  afmetingen Reformer (l x b x h): ong. 236 x 69 x 36 cm, gewicht ong. 69 

kg, reikwijdte slede (max. afstand) ong. 104 cm
• afmetingen Box (l x b x h): ong. 74 x 41 x 29 cm 

Studio Reformer®

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Houtsoort Strata Rock Maple inclusief

Afmetingen (l x b 
x h):

ong. 236 x 69 x 36 cm (S)
Model Stretch: lengte ong. 251 cm 

inclusief
tegen een meerprijs

Footbar/Springbar 
System

Standard Footbar/No-Roll Springbar
Revo Footbar/Revo Springbar (S)
Infinity Footbar/No-Roll Springbar
Infinity Footbar/Revo Springbar

zonder meerprijs 
inclusief
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Springs 1 x groen, 1 x blauw, 3 x rood (S) 
andere kleurencombinaties vrij te kiezen

inclusief

Ropes & Risers
Straps & Casters

Risers met Pulleys & Standard Ropes met Snap 
(S) 
SoftTouch Ropes en Padded Loops 
Leather Straps en Casters 

inclusief
tegen een meerprijs
op aanvraag

Sitting Box Standard Sitting Box (S)
New York Sitting Box
Contour Sitting Box
Sitting Box Lite 

inclusief
zonder meerprijs
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Footstrap Cotton (S)
Padded – alle lengtes

inclusief
tegen een meerprijs

Loops & Handels Single Cotton Loops (set) (S)
Double Cotton Loops (set)
Double Padded Loops (set)
Single Padded Loops (set)
Tri-Loops
Y-Loops
Nylon Handles (set) (S)
Leather Handles  
Multifunctional

inclusief meerprijs
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs
inclusief meerprijs
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Tower Tower
Tower & Twin Mat Conversion

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Twin Mat Conversion Mat Conversion – standaard schuim
Mat Conversion – visco-elastisch schuim

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

voorgeboord* T-Bar
Tower

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

(S) = Standaarduitrusting
Meer opties op aanvraag.
*vanuit de fabriek, daarna niet meer mogelijk

OPTIES VOOR DE STUDIO REFORMER®

1   Contour Sitting Box
2   Moon Box Lite
3   Detachable Rotator Discs
4   Oversized Standing Platform
5   Add-A-Platform
6   Padded Foot Plate
7   Jumpus Maximus
8   Cardio Cloud
9   Poles
10   Reformer Rocker
 
Voor meer accessoires zie:

• Oversize Pad
• Konnector® 

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Oefeningsposter verkrijgbaar
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CONTROLOGY® REFORMER NIEUW!

DE REPRODUCTIE DIE HET MEEST OVEREENKOMT MET DE 

OORSPRONKELIJKE REFORMER VAN JOE

Balanced Body® heeft in samenwerking met Jay Grimes een Reformer 
ontwikkeld waarin alle functies worden samengebracht die essentieel 
zijn voor de klassieke Pilatesaanpak. Zo konden wij de beste versie van 
de oorspronkelijke Reformer ontwikkelen die rond 1970 in Pilatesstudio‘s 
werd gebruikt. De Contrology® Reformer werd ontwikkeld zoals hij door 
Joseph Pilates werd gebruikt. De uitvinder en pionier op het gebied van 
sport Joseph Pilates heeft een toestel ontworpen dat bestaat uit een me-
talen frame, een slede die kan worden bewogen, een voetbeugel, veren 
en leren riemen en waarmee bijna elk lichaamsdeel kan worden getraind.

KENMERKEN: 

•  Footbar met kleinere hoek voor een betere grip tijdens de training
• diepere Springbar-haken zorgen voor de juiste hoek
• schoudersteun met contouren
•   de schoudersteunen zijn niet bekleed, zodat u tijdens de oefeningen 

meer kunt controleren met de bal van uw voet
•  vooraf opgerekte banden van natuurlijk leer, met ogen en verstelbare 
gordelklemmen voor kleine aanpassingen van de bandlengte

• afmetingen (l x b x h): ong. 203 x 67 x 34 cm (framehoogte)

Contrology® Reformer

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

•  1 paar Leather Strapes met houten Handles

BINNENKORT ZIJN NOG MEER 
PRODUCTEN VAN DE KLASSIEKE 

CONTROLOGY®-SERIE VAN 
BALANCED BODY® 

VERKRIJGBAAR!

• 36”/92 cm houten stang
• Contrology veerstang
• 2 Cushioning-Kneeling-Pads
• Sitting Box incl. metalen Handles aan beide kanten
• 2  zwarte katoenen Footstraps
• 2 zwarte katoenen verlengingsgordels

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

• Jumpboard
• Footbar Cover

LANGERE VARIANTEN 
(218 EN 226 CM) 
VERKRIJGBAAR.

RIALTO™ REFORMER
STIJL, KRACHT EN PRESTATIES – DE RIALTO™ IS EENVOUDIGWEG DE BESTE 

IN ZIJN KLASSE!

De Premium Reformer Rialto™ is speciaal ontwikkeld voor de Reformer-
training in groepen en biedt niet alleen een opvallend design, maar ook 
alle noodzakelijke hoogwaardige functies. De zachte, vloeiende geleiding 
van de slede, het snelle en eenvoudige in de lengte verstellen van de 
kabels dankzij nautische klemmen en de bekleding zorgen voor optimaal 
comfort.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• handgemaakt esdoornhouten frame
• incl. 14‘‘ aluminium poten
•  beklede slede (Carriage) met schuim (alleen in zwart verkrijgbaar)
• Footbar kan verticaal in 5 standen worden versteld
• extra breed platform met antislipoppervlak
•  flexibel opbergen – kan gemakkelijk worden gestapeld 
• 5 Balanced Body Signature-veren™
•  Sitting Box Lite en voetlussen voor buik-, romp- en rekoefeningen 

(meegeleverd)
• 10 jaar garantie
• afmetingen (l x b x h): ong. 244 x 67 x 36 cm
• gewicht: 64 kg

NIEUW!

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Houtsoort handgemaakt esdoornhouten frame (S) inclusief

Afmetingen (l x b 
x h):

ong. 244 x 67 x 36 cm inclusief

Gewicht ong. 64 kg inclusief

Footbar/Springbar 
System

in 5 standen verstelbaar (S) inclusief

Springs 1 x blauw, 3 x rood, 1 x groen (S)
(andere combinaties mogelijk)

inclusief

Ropes Ropes inclusief

Sitting Box Sitting Box Lite (S) inclusief

Footstrap Cotton (S) inclusief

Loops & Handels Double Cotton Loop Soft Touch (set)
Double Padded Loops Soft Touch (set)
Single Cotton Loops (set) (S)
Single Padded Loops (set)

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs
inclusief
tegen een meerprijs

Tower Tower
Tower & Twin Mat Conversion

tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

OPTIES VOOR DE RIALTO REFORMER®

1    Tower of Power with Mat Conversion

2   Plank Bars
3   Padded Jumpboard
4   Sitting Box Lite

1 2

3

4

Rialto™ Reformer
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REFORMER HALF TRAPEZE COMBINATION

REFORMER TRAPEZE COMBINATION™

TWEE VOLLEDIGE TOESTELLEN IN ÉÉN. DE RUIMTEBESPARENDE EN 

FLEXIBELE OPLOSSING VOOR PILATESSTUDIO‘S, WELNESSCENTRA EN 

FITNESSCLUBS.

Deze combinatie is de beste keuze als u weinig ruimte heeft. Ze 
combineert alle kenmerken van een Studio Reformer® met de voordelen 
van de Trapeze Table. Alle onderdelen, zoals Trapeze, Reformer en Twin 
Mat, die nodig zijn om het toestel als een Trapeze Table te gebruiken, 
worden meegeleverd. 

•  afmetingen (l x b x h): ong. 236 x 77 x 213 cm, hoogte ligvlak ong. 36 cm

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Houtsoort Strata Rock Maple inclusief

Hoogte Frame: ong. 36 cm (S), 46 cm of 61 cm
incl. Tower: framehoogte ong. 212 cm

inclusief

Lengte Standaard – ong. 236 cm (S) 
Stretch – ong. 251 cm

inclusief
tegen een meerprijs

Footbar | Springbar 
System

Standard Footbar/No-Roll Springbar
Revo Footbar/Revo Springbar (S)
Infinity Footbar/No-Roll Springbar
Infinity Footbar/Revo Springbar

zonder meerprijs
inclusief
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Reformer Springs 3 x rood, 1 x blauw, 1 x groen (S).  
Andere kleurencombinaties vrij te kiezen

inclusief

Trapeze Springs kort: 2 x geel, 2 x blauw
lang: 2 x geel, 2 x lila (S)

inclusief

Tower Bars Maple Roll-Down Bar (S)
Aluminium Push-Through Bar (S)
Push-Through Bar Safety Strap (S)
Wood Push-Through Bar
Push-Through Bar, in de hoogte verstelbaar 
in 4 standen

inclusief
inclusief
inclusief
tegen een meerprijs
tegen een meerprijs

Loops & Handles Single D-Ring Loops (set) (S) inclusief

Twin Mat Conversion Mat Conversion – standaard schuim (S)
Mat Conversion – visco-elastisch schuim

inclusief
tegen een meerprijs

(S) = Standaarduitrusting  Meer opties op aanvraag.

Reformer Modus

Trapeze Table Modus

Reformer Trapeze Combination™

Lengte Standaard – ong. 236 cm (S) inclusief

Hoogte Frame: ong. 36 cm (S), 46 cm of 61 cm
Frame & Tower: ong. 212 cm

inclusief

Footbar | Springbar 
System

Standard Footbar/No-Roll Springbar
Revo Footbar/Revo Springbar (S)

zonder meerprijs
inclusief

Trapeze Springs kort: 2 x geel, 2 x blauw, 2 x rood, 2 x zwart
lang: 2 x geel, 2 x lila (S)

inclusief

Ropes & Risers intrekbare metalen Risers (S) inclusief

Twin Mat Conversion Mat Conversion – standaard schuim (S)
Mat Conversion – visco-elastisch schuim

inclusief
tegen een meer-
prijs(S) = Standaarduitrusting 

 
Alle keuze- en uitbreidingsmogelijkheden van de Studio Reformer®  zijn ook verkrijgbaar voor de 
Reformer/Trapeze Combination®. Zie de bovenstaande tabel voor de uitzonderingen.

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Reformer Half Trapeze Combination

DE COMPACTE OPLOSSING MET REFORMER, MAT CONVERSION, TOWER EN 

TRAPEZE. VOOR VEEL FLEXIBILITEIT EN NIEUWE TRAININGSUITDAGINGEN IN 

EEN KLEINE RUIMTE. 

Een combinatie van de Studio Reformer® en enkele essentiële onderdelen 
van de Trapeze Table, die weinig plaats inneemt. Naast alle kenmerken 
van de Studio Reformer® bevat de Half Trapeze het volgende:

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• Twin Mat om het toestel als Trapeze Table te gebruiken
• Push Through Bar 3-sided, in de hoogte verstelbaar in 3 standen
• Safety-Strap om de Push Through Bar veilig te bevestigen
• Springs (Reformer): 1 x blauw, 3 x rood en 1 x groen
•  Springs (Trapeze): kort – 2 x geel, 2 x blauw, lang – 2 x geel, 2 x lila
• 1 set katoenen handgrepen (Loops)
• 35 inhaakmogelijkheden (ogen) voor veren
• Ahorn Roll Down Bar

TRAPEZE TABLE | CADILLAC
VOOR EEN VEELZIJDIGE, AANGEPASTE PILATESTRAINING, PASSEND BIJ 

LEEFTIJD EN PRESTATIES, SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR REVALIDATIE- EN 

WELLNESSCENTRA EN STUDIO‘S.

De Balanced Body® Trapeze Table wordt vervaardigd uit massief hout (harde 
esdoorn) en met fijngepolijste en ingebouwde scharnieren, wat het toestel 
een maximale stabiliteit verleent. Het frame van de trapeze bestaat uit 
verchroomde DOM-staalbuis (getrokken drevels/profielen). DOM-staal wordt 
in een cilindervormige gietvorm gegoten, zodat er geen naden zijn en een 
hogere vormvastheid en betere dimensionale precisie worden verkregen. 
Doordat de ronde staalbuis geen naden heeft, kunnen de beweeglijke 
dwarsstangen snel en vlot glijden. Het staal dat Balanced Body® gebruikt, 
wordt mechanisch gepolijst en krijgt zo een glad oppervlak. Er worden 
geen verven of lakken gebruikt – alle metalen onderdelen zijn verchroomd 
met uitzondering van de vernikkelde veren en de geanodiseerde 
aluminium stangen en dwarsstangen. De glijdende dwarsstangen liggen in 
zelfsmerende, vetvrije kogellagers.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

•  Push-Through Bar 4-sided van geanodiseerd aluminium, in 3 standen in de 
hoogte verstelbaar, met uitneembare middenstang

• Push-Through Bar Safety Strap
•  Springs kort: 2 x geel, 2 x blauw, 2 x zwart (voor Trapeze Bar), 2 x rood
• Springs lang: 2 x geel, 2 x lila
• beklede Trapeze Bar met afdichtingsringen
• eenvoudig te hanteren kunststof schroeven om de Slider Bar in te stellen
• Roll Down Bar vervaardigd uit massief esdoornhout
• Fuzzy Set (lussen van lamsvacht) met lange katoenen gordel
• 24 inhaakmogelijkheden (ogen) voor veren
•  bekleding met gemiddeld hard schuim en overtrokken met textiel in kleur 

naar keuze uit 9 standaard en 26 optionele kleuren
• 1 set katoenen handgrepen (Loops)
• Ankle Cuffs, Thight Cuffs & Belly Strap
• afmetingen (l x b x h): ong. 217 x 74 x 217 cm, hoogte ligvlak ong. 61 cm

Trapeze Table | Cadillac

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Houtsoort Strata Rock Maple inclusief

Afmetingen (l x b 
x h):

ong. 206 x 74 x 220 cm, 
hoogte ligvlak: ong. 61 cm (S) 

inclusief

Trapeze Springs kort: 2 x geel, 2 x blauw, 2 x zwart 
(voor Trapeze Bar), 2 x rood 
lang: 2 x geel, 2 x lila (S)

inclusief

Tower Bars Maple Roll-Down Bar (S)
Aluminium Push-Through Bar (S)
Push-Through Bar Safety Strap (S)
Padded Trapeze Bar (S)
Wood Push-Through Bar

inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
tegen een 
meerprijs

(S) = Standaarduitrusting  Meer opties op aanvraag.

OPTIES VOOR DE TRAPEZE TABLE | CADILLAC

Oefeningsposter verkrijgbaar

Sitting Box Riser zie bladzijde 36

Aanvullende accessoires:
• Stability Sling
• PTB Covers
• Foot Stapper
• Face Rest
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F.I.T. Kit™ – FUNCTIONAL INTEGRATED TRAINER Ook geschikt voor alle 
Reformers met Tower

1

2

3

7

6

8

DE COMPLETE SET VOOR EEN FUNCTIONELE PILATESTRAINING OP DE REFORMER!

• uitbreidingsset voor een veelzijdige weerstandstraining op de Tower
• voor nog meer mogelijke bewegingen en flexibiliteit tijdens een training op de  
  Reformer
• prima prijs-kwaliteitverhouding, eenvoudig te hanteren
•   voor een doelgerichte, functionele training in verschillende lichaamsposities, 
inclusief staand

•  maakt als enig product op de markt een training aan beide kanten van de Tower 
mogelijk

•  gepatenteerde High Riser-wielen kunnen snel en veilig aan elke hoogte van de 
Tower worden aangepast

DE LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• 1 set (2 stuks) vaste wielen voor de Reformer
• 1 set (2 stuks) verstelbare wielen voor de Tower
• 1 set (2 stuks) kabels, extra lang

F.I.T. Kit™ (voor Allegro® 2 met Tower)

F.I.T. Kit™ (voor Allegro® Reformer, Studio- en Clinical Reformer®)

AANVULLENDE ACCESSOIRES

1   Double Loops Soft Touch
2   Double D-Ring Loops
3   Single D-Ring Loops
4   Y-Loops
5   Tri Loops
6   Foot Straps
7   Extension Strap
8   Cotton Webs voor Fuzzies
9   Fuzzies
10    Soft Touch Single Loop
11   Neoprene Handle Soft Touch

12   Leather Handles
13    Velcro Thight Cuffs 

Velcro Ankle Cuffs
14   Non-Skid Kneeling Pads
15    Replacement Springs (vervangve-

ren), zie bladzijde 11 voor sterkte

15

10 11

1312 13 14

4 5 9

HANDLES, SINGLE EN 
DOUBLE LOOPS OOK 
VERKRIJGBAAR ALS 

PADDED, SOFT TOUCH OF 
MET METALEN RINGEN 

(D-RINGEN)

Op aanvraag ook verkrijgbaar 
als accessoire voor de Studio 
Reformer®, Allegro® Reformer 
en Rialto™ Reformer.

ACCESSOIRES REFORMER

KONNECTOR®

PILATESTRAINING IN 3D – MET HET INNOVATIEVE REFORMER-ACCESSOIRE 

VOOR VEELEISENDE KLANTEN!

De Konnector®, die werd ontwikkeld in samenwerking met Viktor 
Uygan van Konnect Pilates, is een bijzonder Reformer-accessoire dat de 
Pilatestraining een unieke veelzijdigheid biedt en bijzonder geschikt is 
voor veeleisende Pilatesbeoefenaars. Als treksysteem met één kabel en 
lussen voor alle ledematen maakt de Konnector® een onafhankelijke, 
gelijktijdige beweging van beide armen en benen mogelijk. De 
beoefenaar krijgt voortdurende proprioceptieve feedback, zodat het 
eenvoudiger wordt om het gehele lichaam te gebruiken en de Core-
versterking op dynamische wijze wordt bevorderd. 

DE KENMERKEN IN EEN OVERZICHT: 

· treksysteem met één kabel en lussen voor alle ledematen

· verbetert de waarneming van onbalansen en asymmetrieën
· maakt het mogelijk alle klassieke Reformer-oefeningen uit te voeren
·  veelzijdig functioneel oefeningsspectrum door middel van de 
onafhankelijke beweging van alle ledematen

·  innovatieve Tri Loops met een derde ‚verstopte‘ lus ter ondersteuning van 
veel verschillende posities van de voeten

Konnector® Kit voor de Studio Reformer met houten Risers

FOOTBARS

INFINITY FOOTBAR •  voor Studio 
(optioneel) 
en Clinical 
Reformer 
(serie)

•  biedt meer dan 160 verschillende 
instelmogelijkheden, 5 
verticaal/32 horizontaal

VOOR STUDIO REFORMER, REFORMER 
TRAPEZE COMBO EN REFORMER 

HALF-TRAPEZE COMBO

REVO FOOTBAR/SPRINGBAR (VOETSTANG/VEERSTANG) 

Het Revo-systeem kan op optimale en ergonomische wijze aan 
elke lichaamslengte worden aangepast. De basisinstelling van de 
afstand tussen schoudersteun en voetstang is tot 30 cm verstelbaar.
• 5 basisposities van de slede/Carriage instelbaar
•  Springbar/veerstang en slede/Carriage worden automatisch 

samen aangepast
• Springbar/veerstang verstellen heeft geen invloed op weerstand
• Veren kunnen optioneel in Pre-Load-Position worden ingesteld
•  Voetstang/Footbar kan in 4 posities worden geplaatst en kan veilig 
worden vastgemaakt 
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COMBO CHAIR

DE NIEUWE GENERATIE WUNDA CHAIRS. VOOR KRACHT-, COÖRDINATIE-, 

EVENWICHTS-, DRAAI- EN WEERSTANDSOEFENINGEN.

De Combo Chair is een verdere ontwikkeling van de veelzijdige Wunda 
Chair en biedt een aantal nieuwe functies, waardoor duidelijk meer oe-
feningen mogelijk zijn. Door de afzonderlijke treden kunnen bij draai- en 
weerstandsoefeningen grotere bewegingen worden gemaakt. De treden 
liggen in zelfsmerende, vlot glijdende kogellagers. De Combo Chair is 
afgesteld op de hoogte van de Cadillac/Reformer Trapeze Combo en is 
dan ook ideaal voor het combineren van oefeningen.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT: 

• cactussysteem voor in totaal 5 mogelijke veerinstellingen
• Handles (handgrepen), in de hoogte verstelbaar in 3 standen en weg-
neembaar
• 4 veren (Springs, 2 x licht en 2 x sterk)
•  step kan aan beide kanten, afwisselend of gelijktijdig (met behulp van 

ronde houten stang), worden ingezet
• materiaal: met esdoorn gelamineerd hardhout
• beklede Steps met antisliplaag
• incl. wielen om het toestel te verplaatsen
• afmetingen (l x b x h): ong. 72 x 70 x 65 cm
• gewicht: ong. 41 kg

Combo Chair

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

• Sitting Box Riser
• High Back

Oefeningsposter 
verkrijgbaar

Cactus Retrofit Kit
•  huidige standaard 

configuratie bij Combo 
Chair

•  ook verkrijgbaar voor 
oudere modellen

WUNDA CHAIR
DE KLASSIEKE CHAIR MET UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN.

Het Wunda Chair System is eenvoudig te gebruiken, comfortabel, 
stevig en kan gemakkelijk worden uitgebreid met handgrepen en 
High Back.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• 2 veren (Springs), zwart
• Half Cactus, voor 4 verschillende instellingen van de veren 
(Springs)
• beklede Step met antisliplaag
• Cut out Handles
• afmetingen (l x b x h): ong. 74 x 57 x 55 cm

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

• Handgrepen
• High Back
• Cushion
• Pedal Slopper

LADDER BARREL

HET STUDIOTOESTEL VOOR VEELEISENDE KRACHT- EN REKOEFE-

NINGEN VOLGENS DE PILATESMETHODE

Het frame en de sporten van de Ladder Barrel zijn vervaardigd 
uit massieve harde esdoorn, de zijkanten uit met esdoorn 
gelamineerd hardhout. Geschikt voor veeleisende (rek)
oefeningen volgens de Pilatesmethode. De afstand tussen de 
ladder en de Barrel kan tot 25 cm worden aangepast aan de 
beoefenaar of de oefening.

• afmetingen (l x b x h): ong. 120 x 62 x 90 cm
• hoogte ladder ong. 97 cm
• gewicht: ca. 36 kg

Ladder Barrel

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

• Horizontal Foot Plate, ong. 58,4 x 31,1 cm
• Vertical Foot Plate, ong. 58,4 x 18,4 cm

 Vertical & Horizontal Foot 
Plates

Wunda Chair System
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COREALIGN®

DE PROFESSIONELE OPLOSSING VOOR EEN FUNCTIONELE TRAINING 

IN EEN NIEUWE DIMENSIE!

De CoreAlign® is met het nieuwe ontwerp 6“ (ong. 15,24 cm) langer en 
biedt zo een groter bereik bij de training. De nieuwe weerstandsbanden 
met verbeterde kwaliteit zijn nu ook beschikbaar in Soft, voor zachtere 
bewegingen! Het frame van de CoreAlign® heeft twee rails met 2 sleden, 
die onafhankelijk van elkaar bewegen. Hierbij zorgen zes elastische 
weerstandsbanden voor een zachte weerstand (of ondersteuning) op elke 
slede. Weerstand en ondersteuning zijn mogelijk in beide richtingen.

• afmetingen: ong. 167 cm x 60 x 14 cm (l x b x h)
• gewicht: ong. 42,7 kg
• hoogte met ladderwand: 231 cm
•  2 sets tubes met vervangtubes (in totaal 24 stuks) voor lichte, 

gemiddelde en sterke weerstand
• 2 stoppers voor de slede (om het bewegingsbereik te beperken)
• 2 Speed Bumps
• 2 kabels met Handles
• Pads van schuim 2 x voor Carts, 1 x voor Standing Platform
 

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

•  ladderwand met nodige materiaal voor bevestiging aan de muur – voor nog 
meer variatie in de oefeningen

• Rotator Disks (set) - voor adductie-oefeningen voor gevorderden
• Resistance Kit (met 4 vervangtubes)
• Freestanding Ladder
• Ladder Brackets Mounts
• Moon Box Lite

CoreAlign®

NIEUW!EXO® CHAIR

SITTING BOX RISER

HET SPORTIEVE ALTERNATIEF VOOR DE WUNDA CHAIR. VOOR VEELEISENDE PILATES-

GROEPSTRAININGEN IN EEN KLEINE RUIMTE.

Een grote veelzijdigheid, beperkte benodigde ruimte en een zeer goede prijs-
kwaliteitsverhouding – dat zijn slechts enkele van de talrijke voordelen van de 
EXO® Chair. De nieuwe generatie Chair van Balanced Body® is het sportieve 
alternatief voor de Wunda Chair in compact formaat, maar toch geschikt voor een 
doeltreffende, volledige Pilates-work-out. De EXO® Chair is een goede oplossing 
voor fitnessclubs en studio‘s die in kleine ruimtes uitdagende groepstrainingen op 
Pilatestoestellen willen aanbieden. Dankzij acht verschillende inhaakmogelijkheden 
voor de veren kan de weerstand zeer flexibel worden aangepast aan de 
verschillende klantenbehoeften en aan de veelzijdige bewegingspatronen. 
Bovendien kan de instructeur de veren eenvoudig tijdens de training verstellen 
met behulp van het gebruiksvriendelijke cactussysteem. De EXO® Chair is zeer 
sterk, eenvoudig te stapelen en zo licht dat één persoon het toestel alleen kan 
verplaatsen. Een zeer geslaagd kwalitatief hoogwaardig product, dat niet alleen 
veel kan maar ook mooi is!  
• veren eenvoudig te verstellen dankzij gebruiksvriendelijk cactussysteem
• verstelbaar in 8 standen
• beklede Step met antisliplaag
• eenvoudig te stapelen
•  zo licht dat hij door één persoon alleen kan worden verplaatst
• afmetingen (l x b x h): 62 x 75 x 60 cm, gewicht: 16,3 kg
• afmetingen zitvlak: ong. 60 x 41 cm
 

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT: 

2 veren (zwart), oefen-dvd
OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

• EXO™ Functional Resistance Kit, licht
• EXO™ Functional Resistance Kit, sterk
• EXO™ Split Pedal Retrofit Kit
• Sitting Box Riser

EXO® Chair, Single Pedal

EXO® Chair, Split Pedal

EXO® Chair met 
Split Pedal voor 
beurtelingse en 

draaiende bewe-

EXO® Chair met 
Single Pedal

Op de foto 
wordt de 

aanvullend 
verkrijgbare 

EXO® Functional 
Resistance Kit 

getoond

DE PRAKTISCHE VERHOGING VOOR SITTING BOXES.

Met de Riser kan het zitvlak van de Sitting Box snel en eenvoudig worden aangepast aan 
de hoogte van een EXO™ Chair, Combo Chair of Trapeze Table en zo dienen als onders-
teuning bij oefeningen zoals de Reverse Swan of oefeningen in zijdelingse houding.
• kan snel en eenvoudig worden opgebouwd en voor de opslag worden opgeklapt
•  incl. antislipklem voor gebruik op houten vloer of dunne tapijtvloer.
• speciale uitsparing in de behuizing om de Sitting Box snel te kunnen verwijderen
•  2 hoogtes: ‚Tall‘ voor de Combo Chair of Trapeze Table, ‚Short‘ voor de EXO™ Chair
• geschikt voor de Balanced Body® Standard of Contour Box
  

Sitting Box Riser, tall

Sitting Box Riser, short
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WALL TOWER

PED-O-PULL

DE FUNCTIONALITEIT VAN DE TRAPEZE TABLE IN EEN COMPACT FORMAAT.

Met de Wall Tower kunt u op dezelfde manier trainen als met de Trapeze Table maar 
dan in een kleine ruimte.
Het toestel biedt u de mogelijkheid om oneindig veel verschillende oefeningen uit 
te voeren. Optioneel verkrijgbaar met mat en Moon Boxes.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• Push Through Bar 3-sided, in de hoogte verstelbaar in 3 standen
• Safety-Strap om de Push Through Bar veilig te bevestigen
• Springs kort: 2 x blauw, 2 x geel
• Springs lang: 2 x geel, 2 x lila
• 1 set katoenen handgrepen (Loops)
• 23 inhaakmogelijkheden (ogen) voor veren
• Ahorn Roll Down Bar
• afmetingen (h x b x d): ong. 226 x 69 x 51 cm

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

•  Mat inclusief Foot Strap (voetlus) en ronde houten stang als extra steun (Dowel 
Handles)

• afmetingen (l x b x h): ong. 213 x 57 x 15 cm
• Moon Boxes, afmetingen (l x b x h): ong. 36 x 30 x 15 cm per Box

Wall Tower

HET PRAKTISCHE INSTRUMENT VOOR GEVORDERDE PILATESOEFENINGEN 

VOOR HET BOVENLICHAAM

• voor verschillende oefeningen zoals Chest Expansion, Arm Circles en 
kniebuigingen
• gevorderde stabiliteitstraining met behulp van het onstabiele Ped-a-Pul-
systeem
• met niervormige voetsteun voor een correcte plaatsing van de voeten
• hoogte: ong. 213 cm

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• 2 gele Arm Springs met Handles
•  2 muurklemmen om het toestel te stabiliseren (op een afstand van ong. 

15 cm van de muur)
• stevige metalen buizenstructuur, met poedercoating in de kleur grijs
• voetsteun in gelamineerd berkenhout (niervormig)

2 VARIANTEN VERKRIJGBAAR:

• Square Base
• Kidney Shaped Base

Ped-O-Pull Square Base

Ped-O-Pull Kidney Shaped Base

PILATES SPRINGBOARD

VOORDELIG. EFFICIËNT. RUIMTEBESPAREND.

Het ruimtebesparende Tower-alternatief voor een afwisselende training 
van het hele lichaam.

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

• Springs kort: 2 x geel
• Springs lang: 2 x lila
• 1 paar katoenen lussen (Loops)
• 1 paar Neoprene Handles
• Ahorn Roll Down Bar
• 22 inhaakmogelijkheden (ogen) voor veren (Springs) 
• oefenvideo/dvd (in het Engels)
• houten basisplatform incl. muurbevestigingskit
• afmetingen (h x b): ong. 183 x 51 cm
• gewicht: ong. 15 kg

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

• Push-Through Bar met rode of blauwe Springs

Pilates Springboard

MET INBEGRIP VAN 
INFO-/OEFEN-DVD

Optie Push-Through Bar
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MOTR®

ORBIT™

‚MORE THAN A ROLLER‘ – DE MULTIFUNCTIONELE CORE-TRAINER

·  Combinatie van Foam Roller en weerstandstrainer met 3 standen voor 
een veeleisende work-out voor het hele lichaam

·  ideaal voor cardio-, evenwichts- en functionele training, evenals voor 
Mind-Body-, beweeglijkheids- en krachttraining

· uniek design maakt een training in 8 lichaamsposities mogelijk
·  snel wisselen van de weerstand voor een gerichte belasting van 
verschillende bereiken

·  ideaal voor groeps- of individuele training en voor de uitbreiding van het 
Pilatesprogramma

·  praktische opslag van alle onderdelen in de Roller, gemakkelijk te 
transporteren

· handzaam, ruimtebesparend en in één minuut op-/afgebouwd
· voor gebruikers tot 158 kg en met een lengte van maximaal 193 cm
· totale gewicht: ong. 11,3 kg, hoogte: ong. 109,2 cm
· incl. 1 jaar garantie

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT: 

·  Roller, arm met 2 variabele weerstandsmodulen (VRM), 2 
stabiliteitswiggen, afsluitklep, trek- en draaggordel, 2 universele 
handriemen

· incl. oefeninstructies en work-out-dvd

MOTR®

HET VEELZIJDIGE, MULTIFUNCTIONELE HULPMIDDEL VOOR KRACHT- EN 

STRETCHOEFENINGEN.

De allrounder voor een afwisselende work-out voor het hele lichaam 
vormt de basis voor veel toepassingen:

• voor circulaire en lineaire bewegingen, van gemakkelijk tot complex
•  perfecte Core-training, omdat de buikspieren bij elke oefening worden 

belast
•  voor de versterking van boven- en onderlijf en meer beweeglijkheid en 
evenwicht

• voor oefeningen in zittende, liggende, knielende en staande positie
• ergonomisch design, stevige constructie
• robuuste houten basis met comfortabele bekleding van vinyl
•  4 hoogwaardige, dubbel gemonteerde wielen van polyurethaan die het 

tapijt/parket zo min mogelijk beschadigen
• stevige wielen voor een gemakkelijke beweging in elke richting
• gemakkelijk te vervoeren en op te bergen dankzij 2 handgrepen
• incl. Level 1 trainings-dvd (ong. 34 min.)
• kleur: Greystone

Orbit™

BODHI SUSPENSION SYSTEM®

DE NIEUWE DIMENSIE VAN TRAININGEN MET TOUWEN VOOR FITNESS EN 

REVALIDATIE!

Het Bodhi Suspension System™ is het eerste systeem ter wereld voor 
touwentraining met vier punten met twee afzonderlijke kabels en vier 
hangers voor armen en benen. Dankzij deze unieke constructie is een 
volledig nieuw spectrum van oefeningen mogelijk, voor een afwisselende 
work-out voor het hele lichaam.
·  voor de gerichte versterking en mobilisering van de buik-, been-, bil- en 
bovenarmspieren

·  voor kracht-, stabiliteits-, evenwichts-, beweeglijkheids- en proprioceptieve 
training

·  de instabiliteit van de gordels versterkt de dieper gelegen spieren en 
zorgt voor een stabielere romp na elke oefening

· ook ideaal voor preventie, therapie en revalidatie
· trainingsintensiteit kan individueel worden aangepast
· geschikt voor elke leeftijd en elk niveau
·  kan worden gebruikt voor groepstraining of individuele training – ook 
thuis en onderweg (bijv. door montage aan een passende plafondhaak 
of balk)

DE STANDAARD LEVERINGSOMVANG BEVAT:

· 2 kabels (voor plafondhoogte tot ong. 2,25 m)
· 2 handgrepen
· 2 dubbele lussen
· 4 bevestigingslussen
· tas voor vervoer en opslag
· flashcards met voorbeelden van work-outs
· dvd met 2 trainingsprogramma‘s
·   verkrijgbaar met groene of grijze kabels en met katoenen of beklede 
lussen

OPTIE (TEGEN EEN MEERPRIJS):

Bodhi Wall Anchor, 
Bodhi Ceiling Anchor, 

Bodhi Door Anchor, 
Bodhi Extender Kit

Bodhi Suspension System®

PORTABLE BARRE

EEN LICHTE, DRAAGBARE EN GEMAKKELIJK OP TE BERGEN BALLETSTANG 

VOOR DE TRAINING.

De in het oog springende Portable Barre is gemaakt van aluminium, 
met anti-microbieel oppervlak met poedercoating, en is een praktisch 
trainingsaccessoire voor gebruik in studio‘s of thuis.

• verkrijgbaar in 2 lengtes: ong. 122 cm of ong. 183 cm, kleur: donkergrijs
• Ø stang: ong. 3,8 cm
• in de hoogte verstelbaar van ong. 15,2 cm tot 116,8 cm
• vloerbeschermende rubberen antislippoten zorgen voor stabiliteit
•  lengte van de vloersteunen: ong. 71,1 cm lang, kunnen worden gedraaid 

voor vlakke opslag tegen de muur
• gewicht: ong. 3,5 kg (122 cm stang), ong. 4 kg (183 cm stang)

Portable Barre
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ROTATOR DISCS – OM HET EVENWICHT TE VERBETEREN!

•  traditioneel (zonder weerstand) of met veren
•  weerstand van de veren: licht of zwaar
• afmetingen: Ø ong. 23 cm of Ø ong. 30 cm
• verbeterde kwaliteit, antisliplaag
• max. gewicht gebruiker 277 kg 

Rotator Discs, Ø 23 cm

Rotator Discs, Ø 30 cm

AANVULLENDE ACCESSOIRES
MOON BOX LITE

• ultra-licht (slechts 0,5 kg)
• kan alleen en als paar worden gebruikt
•  geschikt voor Wall Tower, Reformer en alle Chairs
•  afmetingen: ong. 15 x 24 x 39 cm (bovenkant) 15 x 22 x 38 cm 
(op de grond)

 

Moon Box Lite

JOE‘S TOE GIZMO®

• traditionele Pilates-uitrusting
• verbetert het ballen
• corrigeert onjuiste houdingen van de tenen
• versterkt de voeten
• verbetert het evenwicht en de manier van lopen 
• roestvrij materiaal, vormvaste veren
•  twee weerstandsniveaus: zwaar (met zwarte lussen) of licht (met rode 

lussen)

Joe‘s Toe Gizmo®, licht

Joe‘s Toe Gizmo®, zwaar

FOOT CORRECTOR

•  ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende Pilatesinstructeurs
• versterkt en verhoogt de bovenkant van de voet
• verbetert het evenwicht en de manier van lopen
•  veilig ontwerp zonder risico op platdrukken
• ook voor langere en bredere voeten
•  twee weerstandsniveaus: lichte en zware veren

 

Foot Corrector

AANVULLENDE ACCESSOIRES
ARCS | STEP BARRELS | MINI-MAT

ARC LITE™

• veelzijdig hulpmiddel voor personal trainingen en groepstrainingen 
volgens de Pilatesmethode
•  met de ronding naar boven voor versterking of mobilisatie en met de 

ronding naar onder voor evenwichtsoefeningen
• uiterst licht – slechts ong. 1,1 kg – bij vergelijkbare grootte 
•  de ‚Lite‘-versie voor een klein budget 
•  materiaal: schuim met een hoge dichtheid, zwart
•  afmetingen (l x b x h): ong. 52 x 58 x 19 cm

Arc Lite™

DE STEP BARRELS EN BABY ARCS ZIJN ZEER STEVIG GEBOUWD. IN TEGENSTELLING TOT ANDERE PRODUCENTEN DIE LAMINAAT VAN 3,2 MM 

OVER SPANTEN PLOOIEN, PRODUCEREN WIJ METEEN LAMINAAT VAN 15,2 MM IN DE GEWENSTE VORM. ZO VERKRIJGEN WE EEN ZEER STE-

VIG FITNESSTOESTEL, WAAROP U ZONDER ENIG RISICO KUNT STAAN. MET DE ARC LITE™ PRESENTEREN WIJ EEN UITERST LICHTE ARC-VERSIE 

UIT SCHUIMPLASTIC. 

CONTOUR STEP BARREL™

• innovatief, optimaal aan het lichaam aangepast ontwerp
• verhoogd comfort, betere ergonomische kenmerken
• langere gebogen vorm, afgeronde Step
•  met geïntegreerde steunen en grepen voor 
  nog meer mogelijke oefeningen
•  afmetingen (l x b x h): ong. 94 x 41 x 34 cm

Contour Step Barrel™

CLARA STEP BARREL®

• bekleed oppervlak overtrokken met kunstleder
•  stapelbaar dankzij de in het hout geïntegreerde grepen
•  afmetingen (l x b x h): ong. 74 x 44 x 34 cm

Clara Step Barrel®

MINI-MAT

• voor extra comfort en stabiliteit
•  grootte perfect afgestemd op Pilates Arc® en Step Barrels
•  ook ideaal voor oefeningen met de Roller of Orbit
•  afmetingen: ong. 0,6 x 88 x 31 cm
 

Mini-Mat

PILATES ARC™

• veelzijdige en lichte Step Barrel
• gepatenteerde asymmetrische vorm
• gewicht: ong. 1,7 kg
• materiaal: schuim met een hoge dichtheid, zwart
•  oppervlak: soepel en iets gladder dan de gebruikelijke bekleding
• afmetingen (l x b x h): ong. 97 x 39 x 27 cm

De Pilates Arc® combineert 3 klassieke oefentoestellen:
•  Spine Corrector/Step Barrel: met verhoogd comfort en betere ergonomi-

sche eigenschappen. Barrel met vlakkere helling, meer afgeronde Step.
•  Arc: Asymmetrische vorm met een vlakkere helling aan de ene kant en 
een sterkere buiging aan de andere kant voor veelzijdige inzetmogelij-
kheden en een betere aanpassing aan het lichaam.

•  Wedge/langwerpig kussen: In combinatie met een Balanced Body® 
Reformer. Wanneer de Pilates Arc® op de schoudersteun wordt geplaatst, 
zorgt deze voor doeltreffende ondersteuning van de rug en voor stabili-
teit bij een hele reeks versterkings- en mobilisatie-oefeningen.

Pilates Arc™
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OOV®

DE INNOVATIEVE CORE-TRAINER VOOR EEN STERKE ONDERSTEUNING!

•   ontwikkeld door de Australische osteopaat en neurowetenschapper Daniel 
Vladeta

•  anatomisch geoptimaliseerd ontwerp, natuurlijke S-vorm die is aangepast aan 
de wervelkolom

• effectieve versterking van het midden van het lichaam, de zogenaamde ‚Core‘
• activeert de stabiliserende rompspieren
• zacht rekkend effect op de wervelkolom
•  voor gebruik bij: Pilates, functionele, stabiliteits-, evenwichts- en beweeglij-
kheidstraining, ontspanning

• materiaal: robuust schuim
• 1 jaar garantie
• verkrijgbaar in 3 maten (S, M, L)

MODELGROOTTE  LICHAAMSLENGTE  GEWICHT

S   tot 1,70 m  tot 55 kg
M   1,70-1,80 m 60-80 kg
L   langer dan 1,80 m  meer dan 75 kg

NIEUW!

Oov®, small

Oov®, medium

Oov®, large
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FRANKLIN ORIGINAL BALL SET PAARDRIJSET VOLGENS DE  FRANKLIN-
METHODE®

BEWEGINGSINSTRUCTIES/-VARIATIES EN FUNCTIES VOOR HET PAARDRIJ-

DEN MET DE FRANKLIN-PRODUCTEN. ONTWIKKELD EN SAMENGESTELD IN 

SAMENWERKING MET ECKART MEYNERS EN SPORTSZEUGS GBR.

 •  Franklin Original Ball Set, 10 cm, groen – voor de mobilisatie van gew-
richten en de activering van de spieren

•  Franklin Mini Roll - ter ondersteuning en ontlasting van de spieren in rug, 
benen en schouders

•  Universal Ball Set – voor het trainen van bindweefsel, fascia en ander 
weefsel

•  Franklin Universal Ball Set – voor de selectieve training van de fascia, 
bijv. in de kaak, de schouders/nek, het bekken en de voeten.

•  Franklin Fascia Roll - voor het trainen van de complexe fascia van de 
spieren, bloedvaten en organen

•  Brochure (20 bladzijden) ‚Meyners‘ bewegings- en paardrijconcept vol-
gens de Franklin- methode®‘

• Stoffen tas en balpomp

De met lucht of water gevulde Franklin-producten zijn niet alleen de 
ideale hulpmiddelen voor lichaamsmassage en het losmaken van de 
fascia, maar kunnen ook uitstekend worden gebruikt bij het paardrijden, 
om de bewegingen te ondersteunen of intensiever te maken. Ze kunnen 
er onder de billen, dijen of armen toe bijdragen dat gespannen spieren 
of blokkades worden losgemaakt en de houding en lichaamsbeleving 
worden verbeterd.

Paardrijset volgens de Franklin-methode®

DE STANDAARD BAL VOOR FRANKLIN-OEFENINGEN!

• voor evenwichts- en looptraining en zelfmassage
• oppervlak met unieke, ongelijkmatige honingraatstructuur
• traint de lichaamsbeleving, stimulerend
• met naaldventiel voor individuele drukregeling

FRANKLIN ORIGINAL BALL SET

• afmetingen: Ø ong. 10 cm, set van 2, groen

NIEUW: FRANKLIN ORIGINAL MINI BALL SET

• afmetingen: Ø ong. 7 cm, set van 2, blauw

Franklin Original Ball Set

Franklin Original Mini Ball Set

FRANKLIN REFLEX BALL SET 

GEWELDIGE GRIP EN MERKBAAR EFFECTIEF!

•  voor evenwichts- en looptraining en zelfmassage met intensieve prikkels
• verbetert de lichaamsbeleving
•  voor intensief losmaken en ontspanning
•  goede grip dankzij zachte, afgeronde noppen
•  met naaldventiel voor individuele drukregeling
•  afmetingen: Ø ong. 12 cm, set van 2
• kleur: rood

Franklin Reflex Ball Set

FRANKLIN-METHODE®

KENT U DAT? MET HET BEVEL ‚GA EENS RECHT ZITTEN‘ WIL MEN ONS LEREN 

EEN GOEDE HOUDING AAN TE NEMEN – MAAR WANNEER WE DAT DOEN, 

LEIDT DIT VAAK TOT TE VEEL SPANNING. 

Er is nu een nieuwe manier om de perfecte houding aan te nemen: de 
Franklin-methode®. Iedereen die er voor openstaat, kan deze methode 
leren. De Franklin-methode® bevordert de dialoog tussen lichaam en 
geest, evenals het welzijn, omdat ze een combinatie is van verbeelding, 
beweging, ervaren anatomie en aanraking. Omdat de nadruk ligt op 
de mentale training, is de Franklin-methode® zacht, creatief-speels en 
sportief tegelijk. De talrijke verbeeldingen die door de Franklin-Methode® 

worden gebruikt, prikkelen de fantasie van de beoefenaar en daarmee 
het zenuwstelsel. Dit leidt elektrische impulsen naar de spieren en zorgt 
ervoor dat verkeerde bewegingspatronen worden omgezet in goede 
patronen, zodat de beoefenaar zich beter voelt tijdens het sporten en in 
het dagelijks leven – afhankelijk van de prestaties. De grondlegger van 
de Franklin-methode® is Eric Franklin, wereldwijd erkende deskundige 
op het gebied van verbeeldende bewegingspedagogie en toegepaste 
neuroplasticiteit.
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FRANKLIN INTERFASCIA BALL SET

FRANKLIN FASCIA BALL FRANKLIN FASCIA GRIP BALL 

IDEAAL VOOR EEN SELECTIEVE MASSAGE!

•  Spanningen in de nek en schouders kunnen nauwkeurig worden losge-
maakt

•  ideaal om spanningen in de kaak los te maken en kleinere voeten te 
masseren

• selectieve massage van de tussenfascia van twee spieren
• hardheid: medium of hard
• set met 2 stuks

Franklin Interfascia Set, medium, blauw

Franklin Interfascia Set, hard, lila

DE IDEALE FASCIATRAINING VAN FRANKLIN!

• perfect voor het losmaken van de schouders
•  door het warme water van de Franklin Fascia Ball worden de fascia 

intensiever behandeld
• vrij van latex en ftalaten
• kleur: geel
• afmetingen: ong. Ø 10 cm

Franklin Fascia Ball

VOOR HET ACTIVEREN VAN HET BINDWEEFSEL!

• oppervlak met goede grip om beter te kunnen vasthouden
• noppen activeren het oppervlakkige bindweefsel
•  Watervulling maakt een intensieve activering van de fascia mogelijk tot 
diep in de spieren en organen

• 100 % vrij van latex en ftalaten
• kleur: blauw
• afmetingen: ong. Ø 9 cm

Franklin Fascia Grip Ball

FRANKLIN FASCIA ROLL FRANKLIN FASCIA TONER 
VOOR WELZIJN EN ONTSPANNING!

•  het opwarmen van de fascia-rol zorgt voor welzijn en ontspanning van 
de spieren en fascia

• deels gevuld met water
• afmetingen: Ø ong. 9 cm, gewicht ong. 820 g, lila
• 100 % vrij van latex en ftalaten

Franklin Fascia Roll

VOOR EEN DOELTREFFENDE MASSAGE!

• stekels activeren de receptoren van de huid en prikkelen de doorbloe-
ding
• helpt spanningen los te maken
• ideaal voor de behandeling van cellulitis
• individuele drukregeling
• vrij van latex en ftalaten
• kleur: oranje
•  afmetingen: ong. Ø 8 cm, 
lengte 14 cm

Franklin Fascia Toner

ALLEEN IN WATER OF 
OP DE 

VERWARMING 
VERWARMEN TOT 30 °C

ALLEEN IN WATER OF 
OP DE VERWARMING 

VERWARMEN TOT 30° C

ALLEEN IN WATER OF 
OP DE VERWARMING 

VERWARMEN TOT 30° C

FRANKLIN ELASTIBAND, ROOD 

FRANKLIN TOUGH BALL 

EXTRA LANG MET EEN LENGTE VAN 2,42 M EN BANDJES IN 18 

VERSCHILLENDE GROOTTES!

•  voor het trainen van armen, rug, billen, borst, dijen, buik en nog veel 
meer spieren

• voor het rekken en opwarmen voor de training
• veelzijdig en flexibel te gebruiken
• scheurbestendig en niet vervormbaar
• trekkracht: 10 kg
• 18 bandjes, voor de oriëntatie genummerd van 1-18
• afmetingen: ong. 2,42 m lang, 4 cm breed
• materiaal: 100 % nylon

Franklin Elastiband, rood, 10 kg

VOOR ERVAREN SPORTERS!

• bijzonder hard
• intensief losmaken voor reeds losser gemaakte fascia
• maakt verklevingen los
•  gestructureerd oppervlak voor een betere doorbloeding
• ook ideaal voor onderweg
• 100 % vrij van latex en ftalaten
• kleur: oranje
• afmetingen: Ø 9 cm

Franklin Tough Ball

FRANKLIN UNIVERSAL BALL SET 

ZACHTE ONDERSTEUNING VOOR GEVOELIGE FRANKLIN-BEOEFENAARS!

• zacht hulpmiddel voor Franklin-lessen
• voor het trainen van het evenwicht en rechtop lopen
• ook geschikt voor zelfmassage
•  met naaldventiel voor individuele drukregeling
•  afmetingen: Ø ong. 10 cm, set van 2
• kleur: oranje

Franklin Universal Ball Set

FRANKLIN UNIVERSAL MINI BALL SET 

VOOR DE SELECTIEVE TRAINING VAN DE FASCIA!

•  selectieve training van de fascia bijv. in de kaak, de schouders, de nek, 
het bekken, de voeten

•  hardheid kan worden geregeld door middel van luchtdruk
• glad oppervlak
• afmetingen: Ø 8 cm, set van 2, rood
•  100 % vrij van latex en ftalaten

Franklin Universal Mini Ball Set
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SitSmart gamma
Compact ontwerp en lichtgewicht / Comfort om mee te nemen en op verplaatsing te gebruiken / 

Een steun om sport of yogaoefeningen te doen

SitSmart care gamma
Compact ontwerp en lichtgewicht / Breder en anatomischer voor sedentair gebruik / Comfort thuis, op 

kantoor of in de auto

Comfort Seat gamma
Duurzaam actief comfort / Voor wie geen behoefte heeft aan het dynamische aspect van het Sitsmart- 

en Sitsmart Core-gamma
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Posture+
Beschrijving
 • De garantie voor een goede houding dankzij de zitsteun 

Posture Plus
 • Voor een maximale dynamische versteviging

Kenmerken
 • BackJoy SitSmart-gamma
 • Verlicht en voorkomt rugpijn, nekpijn, lagerugpijn 
  (lumbago, chronische lagerugpijn), discus- en 

heuphernia
 • Optimale demping en dynamische versteviging
 • Geoctrooieerd zitschelpontwerp van polypropyleen 

(PP)     
   en thermoplastisch rubber voor een actieve 

ondersteuning 
 • EVA-bovenlaag met gesloten cellen, waterbestendig
 • Afmetingen: 33 cm x 39,4 cm
 • Gewichtslimiet: Min.: 45 kg / Max.: 125 kg
 • Beschikbaar in 4 kleuren: rood, fuchsia, blauw, zwart

Gebruik
 • Om mee te nemen: reizen, sport (zachte gymnastiek) 

en fitness 
 • Korte zittijd: 0 -> 3 uur 
 • Gemakkelijk in onderhoud
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden

Sitsmart Gamma
 

 Dynamisch
 Compact ontwerp en lichtgewicht
 Comfort om mee te nemen en op verplaatsing te gebruiken
 Een steun om sport of yogaoefeningen te doen

Gel
Beschrijving
 • Verbetert uw zithouding
 • Het onmiddellijke comfort van de gel

Kenmerken
 • BackJoy SitSmart-gamma
 • Verlicht en voorkomt rugpijn, nekpijn, lagerugpijn 
  (lumbago, chronische lagerugpijn), discus- en heuphernia
 • Zitcomfort dankzij de onderlaag van gel, bedekt met 
  een dunne laag geheugenschuim
 • Dynamische versteviging met meer comfort 
 • Geoctrooieerd zitschelpontwerp van polypropyleen (PP) en 
  thermoplastisch rubber voor een actieve ondersteuning 
 • Gel en stoffen bovenlaag – uitsluitend in zwart
 • Afmetingen: 33 cm x 39,4 cm
 • Gewichtslimiet: Min.: 45 kg / Max.: 125 kg

Gebruik
 • Om mee te nemen: reizen, sport (zachte gymnastiek) en fitness 
 • Korte zittijd: 0 -> 3 uur 
 • Reiniging met vochtige doek
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden

Sitsmart Traction
Beschrijving
 • Het meest flexibele dynamische zitje in het Sitsmart-gamma.

Kenmerken
 • BackJoy SitSmart-gamma
 • Verlicht en voorkomt rugpijn, nekpijn, lagerugpijn 
  (lumbago, chronische lagerugpijn), discus- en heuphernia
 • Meest flexibele model uit het gamma
 • Geoctrooieerd zitschelpontwerp van polypropyleen (PP) en 
  thermoplastisch rubber voor een actieve ondersteuning 
 • Geheugenschuim en stoffen bovenlaag – uitsluitend in zwart
 • Antislipstrips
 • Afmetingen: 33 cm x 39,4 cm
 • Gewichtslimiet: Min.: 45 kg / Max.: 125 kg

Gebruik
 • Om mee te nemen: reizen, sport (zachte gymnastiek) en fitness 
 • Korte zittijd: 0 -> 3 uur 
 • Reiniging met vochtige doek
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden

BAC-BJPPS001 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus zwart

BAC-BJPPS002 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus zeeblauw

BAC-BJPPS004 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus fuchsia

BAC-BJPPS056 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus rood

BAC-BJGEL001 ”BackJoy® - SitSmart Pro Gel zwart

BAC-BJRLF006 ”BackJoy® - SitSmart Traction zwart
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Posture Core
Beschrijving
 • ’Het dynamische zitje met een maximaal comfort’
 • ’Een ruimer zitje voor intuïtief gebruik’
Kenmerken
 • BackJoy SitSmart Core-gamma
 • Verlicht en voorkomt rugpijn, nekpijn, lagerugpijn 
   (lumbago, chronische lagerugpijn), discus- en heuphernia
 • Geoctrooieerd zitschelpontwerp van polypropyleen (PP) en 
   thermoplastisch rubber voor een actieve ondersteuning 
 • EVA-bovenlaag met gesloten cellen, waterbestendig
 • Afmetingen: 38,10 cm x 40,64 m
 • Gewichtslimiet: Min.: 45 kg / Max.: 125 kg
 • Beschikbaar in 3 kleuren: bleu, onyx, paars
Gebruik
 • Sedentair: thuis, in de auto of op kantoor
 • Lange zittijd: 0 -> 9 uur
 • Gemakkelijk in onderhoud
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden

Core Traction
Beschrijving
 • ’Het meest ergonomische en dynamische zitje’
 • ’Een ruimer zitje voor intuïtief gebruik’
Kenmerken
 • BackJoy SitSmart Core-gamma
 • Verlicht en voorkomt rugpijn, nekpijn, lagerugpijn 
  (lumbago, chronische lagerugpijn), discus- en heuphernia
 • Geoctrooieerd zitschelpontwerp van polypropyleen (PP) en 
  thermoplastisch rubber voor een actieve ondersteuning 
 • Geheugenschuim en stoffen bovenlaag – uitsluitend in zwart
 • Antislipstrips 
 • Afmetingen: 38,10 cm x 40,64 cm
 • Gewichtslimiet: Min.: 45 kg / Max.: 125 kg
Gebruik
 • Sedentair: thuis, in de auto of op kantoor
 • Lange zittijd: 0 -> 9 uur
 • Reiniging met vochtige doek
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden

Sitzright
Beschrijving
 • ’SitzRight, intensief gebruik en zeer comfortabel’
Kenmerken
 • BackJoy SitSmart Core-gamma
 • Geoctrooieerd Pillar-ontwerp voor een beter gewichtsverdeling => 
  50% minder druk op drukpunten / oplossing voor een zeer stevige 
  ondersteuning 
 • Voorkomt doorligwonden
 • Specifieke opening om het staartbeen / heiligbeen te ontlasten 
 • Draag- en steunstructuur die voor een voortdurende luchtstroom zorgt
 • Vervaardigd uit EVA met gesloten, niet-vervormbare cellen, waterbestendig
 • Afmetingen: 45,72 cm x 35,56 cm
 • Gewichtslimiet: Min.: 45 kg / Max.: 125 kg
Gebruik
 • Sedentair: thuis, in de auto of op kantoor
 • Lange zittijd: 0 -> 9 uur
 • Gemakkelijk in onderhoud
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden

Lumbar Support
Kenmerken
 • BackJoy ComfortSeat-gamma
 • Dubbele flexibele inzetstukken binnenin voor een actieve ondersteuning
 • Vervaardigd uit EVA met gesloten, niet-vervormbare cellen, waterbestendig
 • Actieve structuur met steunen / bogen
 • Makkelijk verstelbare bevestigingsriem
 • Afmetingen: 28,57 cm x 20,95 cm
Gebruik
 • Sedentair: thuis, in de auto of op kantoor
 • Lange zittijd: 0 -> 9 uur
 • Kan overal worden gebruikt, op alle ondergronden (met of zonder riem)

Comfort Seat Gamma
 

 Comfortabel 
 Duurzaam actief comfort
 Voor wie geen behoefte heeft aan het dynamische aspect 
 van het Sitsmart- en Sitsmart Core-gamma

Sitsmart Core Gamma
 

 Comfortabel / Dynamisch
 Compact ontwerp en lichtgewicht
 Breder en anatomischer voor sedentair gebruik
 Comfort thuis, op kantoor of in de auto

BAC-BJSST001 ”BackJoy® - SitSmart Posture Core onyx

BAC-BJSST002 ”BackJoy® - SitSmart Posture Core blauw

BAC-BJSST005 ”BackJoy® - SitSmart Posture Core purper

BAC-BJSTZ001 ”BackJoy® - SitSmart SitzRight zwart

BAC-ACLUM001 ”BackJoy® - SitSmart Lumbar Support zwart
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OBUSFORME® Lowback
De originele, bekroonde rugsteun, de ObusForme Lowback Backrest Support, tovert 
gewone stoelen om in ergonomisch correcte zitplaatsen. In tegenstelling tot gewone 
L-vormige stoelen dwingt de S-vorm van de ObusForme Backrest Support uw 
ruggengraat in een anatomisch correctere positie en helpt hij uw algemene houding te 
verbeteren dankzij de juiste ruggengraatuitlijning.

• tovert gewone stoelen om in ergonomische zitplaatsen
• dwingt uw ruggengraat in een anatomisch correctere positie 
• helpt uw algemene houding te verbeteren dankzij de juiste ruggengraatuitlijning
• kan vermoeidheid voorkomen door spanning en energieverbruik van de spieren te 

verminderen
• kan pijn verlichten die wordt verergerd door een slechte houding, waaronder rugpijn, 

nekpijn, spanning in de schouders en hoofdpijn
• kan pijn verlichten die wordt veroorzaakt door wervelschijfproblemen
• verwijderbare en aanpasbare lendensteun 

OBUSFORME® Seat
De uniek ontworpen ObusForme Seat verdeelt het lichaamsgewicht en stimuleert de 
juiste uitlijning van het bekken en de dijbenen voor langdurig zitcomfort. 
Gebruik de zitting met een ObusForme-rugsteun voor een complete en comfortabele 
ergonomische zitervaring.

• uniek ontwerp verdeelt lichaamsgewicht en stimuleert de juiste uitlijning van het 
bekken en de dijen voor langdurig zitcomfort

• ondersteunt het staartbeen, de zitbeenderen en dijbenen om drukpunten te 
verlichten en circulatie te stimuleren

• polyurethaanschuim absorbeert compressie en voert trillingen af die in rijdende 
voertuigen ontstaan

• ideaal voor personen die langdurig zitten en voor preventie van drukplekken
• kan gebruikt worden met een ObusForme-rugsteun voor een complete en 

comfortabele ergonomische zitervaring
• verwijderbaar voorste gedeelte kan gemakkelijk losgeritst worden voor gebruik op 
smalle stoelen en banken 
• licht en draagbaar voor gebruik op alle stoelen thuis, op kantoor, in de auto of rolstoel

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

HOM-OFLB-BLK-EU OBUSFORME® - Lowback, zwart, 
 Rugsteun met afneembare en verstelbare lendensteun

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

HOM-OFST-BLK-EU OBUSFORME® - Seat, zitkussen, zwart, 
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Blijft écht droog, ook aan de buitenkant van de onderbroek.

Dankzij de unieke gepatenteerde* technologie houdt de niet verwijderbare zwevende 
pad alle vocht vast en voorkomt doorsijpelen naar de rand en de buitenkant van de 
onderbroek.

Sneldrogende vocht 
doorlatende laag**

Absorptie kern: houdt 
urine vast en 
absorbeert tot 20 keer 
haar eigen gewicht***

Vochtdichte 
beschermlaag**

*  Patent pending
**  De stoffen die in contact komen met de huid voldoen aan CPSIA Status (Consumer Product 
 Safety Information Act) opgelegd door de CPSC (U.S. Consumer Products Safety Commission).
 *** De absorptie lagen van de kern zijn in overeenstemming met de EU directive 2011/65/EU. 
 De bio compatibiliteit is getest en de stof voldoet aan de opgelegde normen. 
 De overige gebruikte stoffen voldoen aan de Oeko-Tex Standard. 
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Heren
collectie

Dames
collectie

 

Hendricus Heupslip
Maten  S  M  L  XL  XXL   Kleuren  Zwart  Licht grijs Wit  

Anisota Heupslip
Maten  S  M  L  XL  XXL   Kleuren  Zwart  Licht grijs  Wit  

Icarus Boxer
Maten  S  M  L  XL  XXL   Kleuren  Zwart  Licht grijs Wit  

Doris Heupslip
Maten  S  M  L  XL  XXL   Kleuren  Zwart  Donkerrood  

Productcode Incontinentie slip voor heren

PEN-HENDRICUS-S-B Penosa - Hendricus - Small - zwart - slip

PEN-HENDRICUS-M-B Penosa - Hendricus - Medium - zwart - slip

PEN-HENDRICUS-L-B Penosa - Hendricus - Large - zwart - slip

PEN-HENDRICUS-XL-B Penosa - Hendricus - X-Large - zwart - slip

PEN-HENDRICUS-XXL-B Penosa - Hendricus - XX-Large - zwart - slip

 

PEN-HENDRICUS-S-W Penosa - Hendricus - Small - wit - slip

PEN-HENDRICUS-M-W Penosa - Hendricus - Medium - wit - slip

PEN-HENDRICUS-L-W Penosa - Hendricus - Large - wit - slip

PEN-HENDRICUS-XL-W Penosa - Hendricus - X-Large - wit - slip

PEN-HENDRICUS-XXL-W Penosa - Hendricus - XX-Large - wit - slip

 

PEN-HENDRICUS-S-LG Penosa - Hendricus - Small - licht grijs - slip

PEN-HENDRICUS-M-LG Penosa - Hendricus - Medium - licht grijs - slip

PEN-HENDRICUS-L-LG Penosa - Hendricus - Large - licht grijs - slip

PEN-HENDRICUS-XL-LG Penosa - Hendricus - X-Large - licht grijs - slip

PEN-HENDRICUS-XXL-LG Penosa - Hendricus - XX-Large - licht grijs - slip 

Productcode Incontinentie boxer voor heren

PEN-ICARUS-S-B Penosa - Icarus - Small - zwart - boxer

PEN-ICARUS-M-B Penosa - Icarus - Medium - zwart - boxer

PEN-ICARUS-L-B Penosa - Icarus - Large - zwart - boxer

PEN-ICARUS-XL-B Penosa - Icarus - X-Large - zwart - boxer

PEN-ICARUS-XXL-B Penosa - Icarus - XX-Large - zwart - boxer

 

PEN-ICARUS-S-G Penosa - Icarus - Small - grijs - boxer

PEN-ICARUS-M-G Penosa - Icarus - Medium - grijs - boxer

PEN-ICARUS-L-G Penosa - Icarus - Large - grijs - boxer

PEN-ICARUS-XL-G Penosa - Icarus - X-Large - grijs - boxer

PEN-ICARUS-XXL-G Penosa - Icarus - XX-Large - grijs - boxer

 

PEN-ICARUS-S-LG Penosa - Icarus - Small - licht grijs - boxer

PEN-ICARUS-M-LG Penosa - Icarus - Medium - licht grijs - boxer

PEN-ICARUS-L-LG Penosa - Icarus - Large - licht grijs - boxer

PEN-ICARUS-XL-LG Penosa - Icarus - X-Large - licht grijs - boxer

PEN-ICARUS-XXL-LG Penosa - Icarus - XX-Large - licht grijs - boxer

Productcode Incontinentie slip voor dames

PEN-ANISOTA-S-B Penosa - Anisota - Small - zwart - heupslip

PEN-ANISOTA-M-B Penosa - Anisota - Medium - zwart - heupslip

PEN-ANISOTA-L-B Penosa - Anisota - Large - zwart - heupslip

PEN-ANISOTA-XL-B Penosa - Anisota - X-Large - zwart - heupslip

PEN-ANISOTA-XXL-B Penosa - Anisota - XX-Large - zwart - heupslip

 

PEN-ANISOTA-S-W Penosa - Anisota - Small - wit - heupslip

PEN-ANISOTA-M-W Penosa - Anisota - Medium - wit - heupslip

PEN-ANISOTA-L-W Penosa - Anisota - Large - wit - heupslip

PEN-ANISOTA-XL-W Penosa - Anisota - X-Large - wit - heupslip

PEN-ANISOTA-XXL-W Penosa - Anisota - XX-Large - wit - heupslip

 

PEN-ANISOTA-S-LG Penosa - Anisota - Small - licht grijs - heupslip

PEN-ANISOTA-M-LG Penosa - Anisota - Medium - licht grijs - heupslip

PEN-ANISOTA-L-LG Penosa - Anisota - Large - licht grijs - heupslip

PEN-ANISOTA-XL-LG Penosa - Anisota - X-Large - licht grijs - heupslip

PEN-ANISOTA-XXL-LG Penosa - Anisota - XX-Large - licht grijs - heupslip

 

PEN-DORIS-S-B Penosa - Doris - Small - zwart - tailleslip

PEN-DORIS-M-B Penosa - Doris - Medium - zwart - tailleslip

PEN-DORIS-L-B Penosa - Doris - Large - zwart - tailleslip

PEN-DORIS-XL-B Penosa - Doris - X-Large - zwart - tailleslip

PEN-DORIS-XXL-B Penosa - Doris - XX-Large - zwart - tailleslip

 

PEN-DORIS-S-R Penosa - Doris - Small - rood - tailleslip

PEN-DORIS-M-R Penosa - Doris - Medium - rood - tailleslip

PEN-DORIS-L-R Penosa - Doris - Large - rood - tailleslip

PEN-DORIS-XL-R Penosa - Doris - X-Large - rood - tailleslip

PEN-DORIS-XXL-R Penosa - Doris - XX-Large - rood - tailleslip
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Mariposa Heupslip
Maten  S  M  L  XL  XXL   Kleuren  Zwart  Wit  Donkerrood

Elodina Tailleslip
Maten  S  M  L  XL  XXL   Kleuren  Zwart  Wit 

Dames
collectie

Productcode Incontinentie slip voor dames

PEN-MARIPOSA-S-B Penosa - Mariposa - Small - zwart - heupslip

PEN-MARIPOSA-M-B Penosa - Mariposa - Medium - zwart - heupslip

PEN-MARIPOSA-L-B Penosa - Mariposa - Large - zwart - heupslip

PEN-MARIPOSA-XL-B Penosa - Mariposa - X-Large - zwart - heupslip

PEN-MARIPOSA-XXL-B Penosa - Mariposa - XX-Large - zwart - heupslip

 

PEN-MARIPOSA-S-W Penosa - Mariposa - Small - wit - heupslip

PEN-MARIPOSA-M-W Penosa - Mariposa - Medium - wit - heupslip

PEN-MARIPOSA-L-W Penosa - Mariposa - Large - wit - heupslip

PEN-MARIPOSA-XL-W Penosa - Mariposa - X-Large - wit - heupslip

PEN-MARIPOSA-XXL-W Penosa - Mariposa - XX-Large - wit - heupslip

 

PEN-MARIPOSA-S-R Penosa - Mariposa - Small - rood - heupslip

PEN-MARIPOSA-M-R Penosa - Mariposa - Medium - rood - heupslip

PEN-MARIPOSA-L-R Penosa - Mariposa - Large - rood - heupslip

PEN-MARIPOSA-XL-R Penosa - Mariposa - X-Large - rood - heupslip

PEN-MARIPOSA-XXL-R Penosa - Mariposa - XX-Large - rood - heupslip

 

PEN-ELODINA-S-B Penosa - Elodina - Small - zwart - tailleslip

PEN-ELODINA-M-B Penosa - Elodina - Medium - zwart - tailleslip

PEN-ELODINA-L-B Penosa - Elodina - Large - zwart - tailleslip

PEN-ELODINA-XL-B Penosa - Elodina - X-Large - zwart - tailleslip

PEN-ELODINA-XXL-B Penosa - Elodina - XX-Large - zwart - tailleslip

 

PEN-ELODINA-S-W Penosa - Elodina - Small - wit - tailleslip

PEN-ELODINA-M-W Penosa - Elodina - Medium - wit - tailleslip

PEN-ELODINA-L-W Penosa - Elodina - Large - wit - tailleslip

PEN-ELODINA-XL-W Penosa - Elodina - X-Large - wit - tailleslip

PEN-ELODINA-XXL-W Penosa - Elodina - XX-Large - wit - tailleslip
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