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SISSEL® WORLDWIDE – EEN ZWEEDSE 
FILOSOFIE DOET HAAR INTREDE ...
Ons verhaal begon dertig jaar geleden in Zweden met een orthopedisch 
kussen ... dat met succes de wereldmarkt veroverde.

Het Zweedse origineel werd uitgevonden in 1986 door een Zweedse vrouw die op 
zoek was naar een natuurlijke, doeltreffende manier om haar nekpijn te bestrijden – 
het SISSEL®-kussen was geboren en een nieuwe filosofie deed haar intrede.

Veel experten uit de therapie-, ziekenhuis- en revalidatiewereld hebben het kussen 
gebruikt en de doeltreffende werking van een anatomisch gevormd nekkussen is 
aangetoond in verschillende klinische studies. De unieke vorm van het originele 
SISSEL®-kussen, die werd vereeuwigd in ons bedrijfslogo, is vandaag nog steeds een 
belangrijk kenmerk van onze slaapkussens.

Met de jaren en met de hulp en de constructieve bijdrage van therapeuten, 
specialisten inzake gezondheidsproducten en consumenten hebben we een 
uitgebreid assortiment van gezondheidszorg-, fitness- en wellnessproducten 
uitgebouwd. Van gezond zitten en slapen tot gezond bewegen en welzijn biedt 
het uitgebreide SISSEL®-assortiment een grote verscheidenheid aan producten voor 
verschillende doelgroepen, maar het blijft altijd trouw aan de SISSEL® The Natural 
Way-filosofie.

Omdat we geloven in het grote potentieel van de Pilatesmethode, hebben we 
enkele jaren geleden een speciaal assortiment van kwaliteitsvolle producten en 
fitnessuitrusting op de markt gebracht om lichaam en geest te oefenen met Pilates. 
Op die manier dragen we bij aan de toenemende populariteit van Pilates wereldwijd.

In samenwerking met internationale partners en toonaangevende producenten 
in de gezondheidszorg en de therapiesector zijn we voortdurend op zoek naar 
nieuwe benaderingen en innovaties. Met hun expertise en steun kunnen we ons 
productassortiment voortdurend uitbreiden en verder op punt stellen om bij te 
dragen aan het langdurige succes van onze partners en klanten en ervoor te zorgen 
dat ze dat succes kunnen behouden.

Vandaag zijn we een van de toonaangevende leveranciers van oplossingen voor 
de gezondheidszorg in Europa. Meer dan 500.000 therapeuten en specialisten en 
professionals in de gezondheidszorg, maar ook miljoenen consumenten hebben 
vertrouwen in onze producten, waarvan meer dan twee derde nog steeds wordt 
geproduceerd in Europa (vooral in Zweden en Duitsland). Bovendien zijn alle 

producten vrij van schadelijke ftalaten. Medische hulpmiddelen zijn, indien nodig, 
gedeponeerd en voorzien van een CE-merk. Met de jaren hebben we een wereldwijd 
distributienetwerk uitgebouwd waardoor SISSEL®-producten nu verkrijgbaar zijn in 
meer dan vijftig landen. En het aantal neemt voortdurend toe.

We bieden onze SISSEL®-partners een brede waaier van diensten en hulpmiddelen 
om bij te dragen aan hun succes: goedgekeurde concepten om aan de slag te gaan, 
deskundig advies vóór, tijdens en na de realisatie, eersteklas service en nog veel meer. 
Bovendien hebben al onze distributeurs wereldwijd toegang tot onze gebruiksklare 
marketing- en internethulpmiddelen: uiteenlopende catalogi, posters, consumenten- 
en productbrochures die helpen om de verkoop te stimuleren en gemakkelijk kunnen 
worden aangepast aan de plaatselijke behoeften. Speciale verkoophulpmiddelen 
voor bepaalde producten helpen daarnaast om de belangstelling van de klanten 
te wekken en informatie te verstrekken. Bovendien worden de meeste SISSEL®-
producten geleverd in aantrekkelijke verpakkingen met EAN-codes en QR-codes die 
leiden naar informatie of gebruikersvideo's. Alles wat onze partners nodig hebben 
voor een bloeiende business is verkrijgbaar bij één centrale bron in Duitsland.

Natuurlijk Zweeds ...
Met het frisse, natuurlijke ontwerp van onze catalogi en marketinghulpmiddelen 
koesteren we onze Zweedse roots, de plaats waar ons succesverhaal is begonnen.  
Duidelijke Scandinavische beelden gemaakt in Zweden benadrukken 'The Natural 
Way' in onze filosofie en ons productassortiment.

SISSEL® – The natural way of Sweden: 
gezond zitten, slapen, bewegen en welzijn.

Het SISSEL®-voordeel:
30 jaar SISSEL® The Natural Way-kwaliteit

Vertrouw op de 'SISSEL®-garantie' die we u geven op het hele SISSEL®-productassortiment:
• dertig jaar toonaangevende ervaring
• natuurlijke, gezonde werking van de SISSEL®-producten
• vijf jaar garantie op vormvastheid bij alle SISSEL®-nekkussens
• kwalitatief hoogwaardige productie, hoogste kwaliteitsnormen
• milieuvriendelijke productie, hoofdzakelijk in Europa (Zweden en Duitsland)
• zorgvuldig geselecteerde, duurzame materialen
• voortdurende kwaliteitscontrole, maximale innovatie
• geen gebruik van schadelijke ftalaten
• CE-goedkeuring van alle relevante SISSEL®-producten
• certificering in overeenstemming met DIN EN ISO 13485

Tevredenheid gegarandeerd: SISSEL®-garantie van vijf jaar

Overtuigend goed: het SISSEL®-merk staat al dertig jaar synoniem voor de hoogste kwaliteit en klanttevredenheid. 
Dat is onze vuistregel. U kunt ons op ons woord geloven. Daarom geven we vijf jaar garantie op de vormvastheid van 
de volgende producten: SISSEL® orthopedische kussens, SISSEL® Soft Curve, SISSEL® Buchi® Soft, SISSEL® Medi Support, 
SISSEL® Sit Special 2-in-1, SISSEL® Sit Ring en SISSEL® Back. Omdat we er zeker van zijn dat onze producten hun beloften 
waarmaken! Elk product wordt zorgvuldig geselecteerd en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, exclusief 
in Zweden, de bakermat van het SISSEL®-merk. Er wordt maximaal geïnnoveerd en er worden milieubewuste productie-
technieken toegepast en duurzame materialen gebruikt. Dat is het 'Zweedse verschil' dat onze producten speciaal maakt.

SISSEL® – Professionele producten voor gezond zitten, slapen, bewegen en welzijn.

5 years guarantee

5

År garanti
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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.

GEZOND SLAPEN
SISSEL®-GEZONDHEIDSZORGPRODUCTEN

pain

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.

KERNPROBLEEM

sleutelbeen

effect op het bovenste deel 
van de schouder

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

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

5 years guarantee

5

År garanti
COMFORTABEL RUSTEN
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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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.017 SISSEL® Test Pillow Set

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
• wordt geleverd met een luxueuze satijnen overtrek 
 (50% katoen/50% polyester, wasbaar op 40 °C)
• afmetingen: ong. 63 x 33 x 10/12 cm

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

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

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.

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.003 SISSEL® Soft Deluxe, incl. kussenovertrek
SIS-110.003.01 Extra satijnen kussenovertrek, wit

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.007 SISSEL® Soft Bambini, incl. kleurrijke kussenovertrek
SIS-110.007.01 Extra kussenovertrek

5 years guarantee

5

År garanti

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

Verkrijgbaar in 
medium en large

SISSEL® Soft Bambini

De Bambini-versie van het bewezen SISSEL® Soft orthopedisch kussen!
• voor kinderen vanaf vier jaar
• ondersteunt een correcte nekpositie
• 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

1

2

3

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

1

2

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

Ideaal om de perfecte 
hoogte en het 
voorkeursmateriaal 
te vinden

Het vertraagd elastisch 
effect van ons speciaal 
schuim



GEZOND SLAPEN 10 |  11

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)

SISSEL® Classic

Ons standaard orthopedisch nekkussen!
• 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

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):

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

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

biedt en de druk opvangt.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.004  SISSEL® Classic, formaat L, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-110.005  SISSEL® Classic,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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.002 SISSEL® Travel Cover, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.001 SISSEL® Classic Plus,  incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-110.001.01 Extra fluwelen kussenovertrek, ivoorkleur, formaat L
SIS-110.001.03 Extra katoenen kussenovertrek, wit, één formaat

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 slaapvoorkeuren dankzij de Vario Pad.

1

2

3

1

2

3

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
• 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)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-112.004 SISSEL® Soft Curve, formaat S, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-112.005 SISSEL® Soft Curve, formaat M, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-112.006 SISSEL® Soft Curve, formaat L, incl. kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-112.007 SISSEL® Soft Curve, Compact, incl. fluwelen kussenovertrek, ivoorkleur
SIS-112.004.01 Extra kussenovertrek, ivoorkleur, formaat S
SIS-112.005.01 Extra kussenovertrek, ivoorkleur, formaat M
SIS-112.006.01 Extra kussenovertrek, ivoorkleur, formaat L
SIS-112.007.01 Extra fluwelen kussenovertrek, ivoorkleur, Compact

Compact

Formaat S Formaat M Formaat L

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 passen 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.

5 years guarantee

5

År garanti

5 years guarantee

5

År garanti

Verkrijgbaar in 
medium en large

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

en de nek, waardoor de wervels en de 
tussenwervelschijven worden ontlast.
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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® Fragrance Pack Sleep & Relax

Het natuurlijke geurzakje voor alle SISSEL®-kussens!
• om in nek-, positionerings- en natuurlijke kussens te steken
• met een rustgevende kruidengeur
• materiaal (overtrek): 100% katoen, natuurlijke kleur
• afmetingen: ong. 13 x 14 cm
• twee geuren verkrijgbaar:
 Sleep – betonie, kamille, munt, lavendel
 Relax – citroenmelisse, kamille, munt, lavendel
 

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-111.010 SISSEL® Fragrance Pack "Sleep"
SIS-111.011 SISSEL® Fragrance Pack "Relax"

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® 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

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 

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-111.004 SISSEL® Panicore, ongeveer 60 x 40 cm, zonder overtrek

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-111.001 SISSEL® Panicore, ongeveer 60 x 40 cm, zonder overtrek

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.

past in elke 
standaardkussenovertrek

vulling van 
100% gierstkaf

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.

KGKG
+/-

+

-
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KG
+

-
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+

KGKG
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-
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Let op: het gewicht van het product kan op een natuurlijke manier schommelen.
KGKG
+/-

+

-
KG

KG
+

-

KG

+

NIEUW

NIEUW

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.030 SISSEL®  Dream Comfort Pillow
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Een diepe en verkwikkende slaap voor alle snurkers en hun zwaar beproefde partners!
De SISSEL® SILENCIUM® controleert voortdurend de geluiden tijdens de slaap en de positie van het 
hoofd.  Wanneer de ingebouwde microfoons snurkgeluiden detecteren, worden bepaalde luchtkamers 
(afhankelijk van de positie van het hoofd) opgepompt zodat het hoofd, zacht en haast onmerkbaar, een 
andere positie inneemt.

Door de positie van het hoofd te veranderen, wordt de afstand tussen de tong en de keel groter en 
vermindert het snurken aanzienlijk – zonder dat de snurker vaker wakker wordt*.

De doeltreffende, niet-invasieve en klinisch geteste antisnurkoplossing!

HIGHTECH VOOR EEN BETERE LEVENSKWALITEIT

• nieuwe, innovatieve constructie met meerdere lagen
• intelligente, stille technologie zorgt voor een nagenoeg geluidloze werking
• verwijderbare en wasbare buitenovertrek voor een gemakkelijke reiniging
• ademende, waterdichte binnenovertrek (afwasbaar)
• afmetingen: ong. 60 x 40 x 7/9 cm
• werkt met laagspanning (elektrische voeding: 6 V) – EMC-getest (= elektromagnetische compatibiliteit)
• gecertificeerd in overeenstemming met 93/42/EEG (richtlijn medische hulpmiddelen)

VOORDELEN

• vermindert het snurken aanzienlijk – ook subjectief waargenomen door de partners*
• bevordert een gezonde, diepe slaap, de snurker wordt niet vaker wakker*
• verbetert de levenskwaliteit, zowel van de snurkers als van hun partners
• verbetert de prestaties, concentratie en stressbestendigheid
• gebruiksvriendelijk – werkt in één stap
• klinisch getest, bv. KNO-kliniek van de Universiteit van Mannheim

* Resultaat van een klinische studie in de KNO-kliniek van de Universiteit van Mannheim en een internationale veldtest in de thuisomgeving.

ONTWERP

Microfoons om snurkgeluiden te detecteren
Visco-elastische laag voor meer comfort
Sensorplaat om de positie van het hoofd te controleren 
6 x 2 luchtkamers om het hoofd in een andere positie te draaien
Flexibele Vario-inleg voor de hoogteaanpassing

SNURKT U NOG STEEDS?

®

DE ZACHTE INTERACTIEVE ANTISNURKOPLOSSING

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

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

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-116.001 SISSEL® Buchi®, blauw
SIS-116.003 SISSEL® Buchi®, bordeauxrood
SIS-116.004 SISSEL® Buchi®, antraciet

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-116.010 SISSEL® Buchi® Soft, blauw/grijs
SIS-116.010.01 SISSEL® Buchi® Soft, extra overtrek, blauw/grijs

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.

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

met anatomisch 
aangepaste neklijn

KGKG
+/-

+

-
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KG
+

-
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+

5 years guarantee

5

År garanti

5 years guarantee

5

År garanti

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-170.060 SISSEL® Medi Support 
SIS-170.060.01 SISSEL® Medi Support, extra overtrek, ecru
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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, ong. 65 x 50 x 22 cm, incl. overtrek, wit
SIS-140.005  SISSEL® Venosoft, ong. 78 x 50 x 22 cm, incl. overtrek, wit
SIS-140.006  Extra overtrek, small, wit
SIS-140.007  Extra overtrek, large, wit

1

2

3

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

3

2

1

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® 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 com-

fortabel aansluiten op de vorm van uw lichaam, getest op schadeli-
jke 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

Ideaal hulpmiddel, ook voor therapeutisch gebruik. 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, opvulmateriaal: polystyrene, zonder overtrek
SIS-170.014  SISSEL® Comfort, opvulmateriaal: polypropylene, zonder overtrek
SIS-170.003  Katoenen overtrek, wit
SIS-170.004  Katoenen overtrek, lichtblauw
SIS-170.009  Katoenen overtrek, blauw graffiti
SIS-170.006  Katoenen overtrek, zon, maan, sterren
SIS-170.019  Katoenen overtrek, hibiscus
SIS-170.020  Katoenen overtrek, zeester
SIS-170.021  Katoenen overtrek, ornament
SIS-170.022  Polyurethaanovertrek, blauw (water-repellent)
SIS-170.023  Fluweel overtrek bruin/beige
SIS-170.024  Fluweel overtrek, bordeaux/grijs

Verschillende overtrekken verkrijgbaar:

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

Wit Licht-
blauw

Blauw 
graffiti

ZeesterZon, 
maan, 
sterren

Hibiscus Ornament

Polyurethaan-
overtrek 
(PUR)

Blauw
(water-
repellent)

Bordeaux/
antraciet

Bruin/
beige

Fluwelen overtrek 
(75% katoen/25% polyester, 
wasbaar op 40 °C)
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GEZOND ZITTEN
SISSEL®-GEZONDHEIDSZORGPRODUCTEN

ZACHT ONDERSTEUNEN

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-120.060   SISSEL® SIT AIR

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
• 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. overtrek, blauw
SIS-120.022  SISSEL® Sit Special 2 in 1, incl. overtrek, grijs
SIS-120.023  SISSEL® Sit Special 2 in 1, incl. overtrek, beige
SIS-120.021.01  SISSEL® Sit Special 2 in 1, extra overtrek, blauw
SIS-120.022.01  SISSEL® Sit Special 2 in 1, extra overtrek, grijs
SIS-120.023.01  SISSEL® Sit Special 2 in 1, extra overtrek, beige

1

met rubber beklede 
onderkant

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.

1

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

5 years guarantee

5

År garanti

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

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

Wigkussens worden gemaakt 
van 100% gerecycleerd schuim!

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-120.001  SISSEL® Sit Colour, wigkussen met anti-slip overtrek, zwart/kleurenprint
SIS-120.003  SISSEL® Sit Colour, wigkussen met anti-slip overtrek, blauw/kleurenprint
SIS-120.004  SISSEL® Sit Colour, wigkussen met anti-slip overtrek, steenrood/kleurprint
SIS-120.001.01  SISSEL® Sit Colour, extra overtrek, zwart/kleurenprint
SIS-120.003.01  SISSEL® Sit Colour, extra overtrek, blauw/kleurenprint
SIS-120.004.01  SISSEL® Sit Colour, extra overtrek, steenrood/kleurprint
SIS-120.050  SISSEL® Sit Standard, wigkussen met overtrek, blauw
SIS-120.051  SISSEL® Sit Standard, wigkussen met overtrek, zwart
SIS-120.052  SISSEL® Sit Standard, wigkussen met overtrek, bordeaux
SIS-120.010  SISSEL® Sit Standard, extra overtrek, zwart
SIS-120.011  SISSEL® Sit Standard, extra overtrek, blauw
SIS-120.012  SISSEL® Sit Standard, extra overtrek, bordeaux

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.017  SISSEL® Sit Ring, met terry overtrek, rond, wit
SIS-121.018  SISSEL® Sit Ring, met terry overtrek, rond, wit
SIS-121.018.01  SISSEL® Sit Ring, extra overtrek, rond/ovaal, terry, wit
SIS-121.017.02  SISSEL® Sit Ring, extra overtrek, rond/ovaal, PU, blauw

hygiënische polyurethaanovertrek 
(PUR) optioneel verkrijgbaar

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 perineum, 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
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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

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

incl. oefeningenposter

Een van de vele oefeningen op de oefeningenposter.

Latexvrij

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.100  SISSEL® SITFIT®, Ø ong. 33 cm, rood
SIS-160.103  SISSEL® SITFIT®, Ø ong. 33 cm, zwart
SIS-160.104  SISSEL® SITFIT®, Ø ong. 33 cm, blauw
SIS-160.110  SISSEL® SITFIT®, Ø ong. 36 cm, rood
SIS-160.113  SISSEL® SITFIT®, Ø ong. 36 cm, zwart
SIS-160.114  SISSEL® SITFIT®, Ø ong. 36 cm, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.074.01 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø ong. 37 cm, velours, blauw
SIS-160.074.03 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø ong. 37 cm, velours, bordeaux
SIS-160.074.04 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø ong. 37 cm, velours, grijs
SIS-160.074.07 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, ong. 37 cm, velours, zwart
SIS-160.104.01 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 33 cm, velours, blauw
SIS-160.104.03 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 33 cm, velours, bordeaux 
SIS-160.104.04 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 33 cm, velours, grijs
SIS-160.104.07 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 33 cm, velours, zwart
SIS-160.114.01 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 36 cm, velours, blauw
SIS-160.114.03 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 36 cm, velours, bordeaux
SIS-160.114.04 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 36 cm, velours, grijs
SIS-160.114.07 Cover SISSEL® SITFIT® Ø ong. 36 cm, velours, zwart

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.070  SISSEL® SITFIT® Plus, blauw
SIS-160.071  SISSEL® SITFIT® Plus, rood
SIS-160.074  SISSEL® SITFIT® Plus, zwart

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 
hun huiswerk te maken.

Aantrekkelijke verkoophulpmiddelen verkrijgbaar

SISSEL® Floor Display 

Voor de presentatie van de SISSEL®-producten in uw 
verkooppunt. Elke displayset bevat:
• één romp, drie planken, twee afdekbladen, dubbelzijdig 

bedrukt met verschillende motieven (slapen/zitten, fitness/
algemeen motief)

• kunststof pallet
• transportbox
• afmetingen: ong. 67 x 43 x 160 cm

Latexvrij

incl. oefeningenposter
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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

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

1

2

3

4

1

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

3

4

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.005.20 SISSEL® DorsaBack, zwart
SIS-121.006.20 SISSEL® DorsaBack, grijs
SIS-121.007.20 SISSEL® DorsaBack, blauw
SIS-121.009 SISSEL® DorsaBack-Pad, zwart
SIS-121.010 SISSEL® DorsaBack-Pad, grijs
SIS-121.011 SISSEL® DorsaBack-Pad, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.001 SISSEL® DorsaBack-Car, zwart
SIS-121.002 SISSEL® DorsaBack-Car, grijs
SIS-121.003 SISSEL® DorsaBack-Car, blauw
SIS-121.009 SISSEL® DorsaBack-Pad, zwart
SIS-121.010 SISSEL® DorsaBack-Pad, grijs
SIS-121.011 SISSEL® DorsaBack-Pad, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.015 SISSEL® Back, blauw
SIS-121.016 SISSEL® Back, grijs
SIS-121.015.01 Extra overtrek, blauw
SIS-121.016.01 Extra overtrek, grijs

zonder SISSEL® DorsaBack met SISSEL® DorsaBack Bevestiging

SISSEL® DorsaBack-Pad 
voor SISSEL® DorsaBack 
verkrijgbaar!

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-121.013 SISSEL® Tour, zwart
SIS-121.014 SISSEL® Tour, blauw

1

1 Optioneel: er is een in 
de hoogte verstelbare 
lendensteun 
SISSEL® DorsaBack-Pad 
verkrijgbaar!
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GEZOND BEWEGEN
SISSEL® GEZONDHEIDSZORGPRODUCTEN

FIT EN IN VORM

SISSEL® PRODUCT VIDEOS 
AANTREKKELIJKE INFORMATIEMEDIA BESCHIKBAAR OP YOUTUBE.COM OF 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® Medicine Ball

Een van de beste fitness- en revalidatiehulpmiddelen 
voor een work-out van het hele lichaam!
• ideaal voor spieropbouw
• toepassingsgebieden: turnen, algemene fitnesstraining, ver-

betering van het uithoudingsvermogen en therapeutische 
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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.320  SISSEL® Medicine Ball, 1 kg, Ø ong. 18.5 cm, frambooskleurig
SIS-160.321  SISSEL® Medicine Ball, 2 kg, Ø ong.  21.5 cm, violet
SIS-160.322  SISSEL® Medicine Ball, 3 kg, Ø ong.  23.5 cm, lichtblauw
SIS-160.323  SISSEL® Medicine Ball, 4 kg, Ø ong.  26 cm, zandkleurig
SIS-160.324  SISSEL® Medicine Ball, 5 kg, Ø ong.  29 cm, groen
SIS-160.310  Display voor vijf SISSEL® Medicine Balls

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.110  SISSEL® Exercise Loop, 2 stuks, 1 geel, 1 groen

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
• met oefeninstructies

INFORMATIE VIDEOS OP YOUTUBE.COM/SISSELCOM
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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 NIEUW ong. 15 cm x 1,5 m

SISSEL® Fitband Essential,  
extra breed voor maximaal comfort

SISSEL® Fitband  is ook verkrijgbaar in rollen

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

De 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.

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

7.5 cm x 2 m band  
incl. oefeninstructies

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.030  SISSEL® Fit-Tube, geel (soft), incl. oefeninstructies
SIS-163.031  SISSEL® Fit-Tube, rood (medium), incl. oefeninstructies
SIS-163.032  SISSEL® Fit-Tube, groen (strong), incl. oefeninstructies
SIS-163.033  SISSEL® Fit-Tube, blauw (x-strong), incl. oefeninstructies

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
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met hygiënische, flexibele handgrepen

SISSEL® Door Anchor

Het praktische accessoire om afwisseling te brengen in oefenin-
gen 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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.029  SISSEL® Door Anchor

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.005  SISSEL® Fitband, geel (soft), ong. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.006  SISSEL® Fitband, rood (medium), ong. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.007  SISSEL® Fitband, groen (strong), ong. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.008  SISSEL® Fitband, blauw (x-strong), ong. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.009  SISSEL® Fitband, geel (soft), ong. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.010  SISSEL® Fitband, rood (medium), ong. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.011  SISSEL® Fitband, groen (strong), ong. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.012  SISSEL® Fitband, blauw (x-strong), ong. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.013  SISSEL® Fitband, geel (soft), ong. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.014  SISSEL® Fitband, rood (medium), ong. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.015  SISSEL® Fitband, groen (strong), ong. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.016  SISSEL® Fitband, blauw (x-strong), ong. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.060  SISSEL® Fitband, geel (soft), ong. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.061  SISSEL® Fitband, rood (medium), ong. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.062  SISSEL® Fitband, groen (strong), ong. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.063  SISSEL® Fitband, blauw (x-strong), ong. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.101  SISSEL® Fitband Essential, geel (soft), ong. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.102  SISSEL® Fitband Essential, rood (medium), ong. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.103  SISSEL® Fitband Essential, groen (strong), ong. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.104  SISSEL® Fitband Essential, blauw (x-strong), ong. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.105  SISSEL® Fitband Essential, geel (soft), ong. 15 cm x 1.5 m
SIS-163.106  SISSEL® Fitband Essential, rood (medium), ong. 15 cm x 1.5 m
SIS-163.107  SISSEL® Fitband Essential, green (strong), ong. 15 cm x 1.5 m
SIS-163.108  SISSEL® Fitband Essential, blauw (x-strong), ong. 15 cm x 1.5 m

SISSEL® FLOSSING BAND
De SISSEL® Flossing Band is gemaakt van hetzelfde hoogwaardig, natuurlijk latex met minder allergenen 
dat voor de SISSEL® Fitbands wordt gebruikt. Meer informatie over de SISSEL® Flossing Band op pagina 69.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-163.200  SISSEL® Fun & Active Band, oranje, soft
SIS-163.201  SISSEL® Fun & Active Band, geel, medium
SIS-163.202  SISSEL® Fun & Active Band, groen, strong
SIS-163.210  Display SISSEL® Fun & Active Band, 4 stuks./kleur

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)

Latexvrij

1 2
1

2

NIEUW

NIEUW
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SISSEL® Securemax® Ball &
SISSEL® Securemax® Ball Professional

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
• bevat CITROFOL® BII, een PVC-verzachter op 
 basis van hernieuwbare hulpbronnen

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

SISSEL® Securemax® Ball:
• barstbestendig tot een dynamisch gewicht van 130 kg
• afmetingen: Ø ong. 45 cm, 55 cm, 65 cm of 75 cm
• verkrijgbaar in vier diameters en drie kleuren

SISSEL® Securemax® Ball Professional:
• barstbestendig tot een dynamisch gewicht van 165 kg
• afmetingen: Ø ong. 55 cm, 65 cm en 75 cm

SISSEL® Securemax®

          Ball Professional

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.050  SISSEL® Securemax® Ball Professional,  
 Ø ong. 55 cm, blauw
SIS-160.051  SISSEL® Securemax® Ball Professional, 
 Ø ong. 65 cm, blauw
SIS-160.052  SISSEL® Securemax® Ball Professional, 
 Ø ong. 75 cm, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.008  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 45 cm, paars
SIS-160.013  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 55 cm, paars
SIS-160.011  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 55 cm, rood
SIS-160.010  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 65 cm, paars
SIS-160.009  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 65 cm, rood
SIS-160.012  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 65 cm, grijs
SIS-160.015  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 75 cm, paars
SIS-160.014  SISSEL® Securemax® Ball, Ø ong. 75 cm, grijs

SISSEL® Securemax® Ball

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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

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 : Ons Securemax® Systeem is aanbevolen
voor kinderen, senioren, zwangerschaps-
oefeningen en therapie.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.016  SISSEL® Stabilizer, Ø ong. 45 cm, bestaande uit 4 delen, blauw
SIS-160.017  Stapelhulp plexi, 3 st.
SIS-160.018  Handpomp voor Sissel® zit- en oefenballen

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 

Accessoires

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.

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

De ultrasterke handpomp – werkt zelfs bij sterke tegendruk.
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SISSEL® Gym Mat Professional

Onze zachtere 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 60 x 1,5 cm (blauw, rood en grijs incl. verpakking) 
 of ong. 180 x 100 x 1,5 cm (blauw)
• optioneel: draagtas (tot 60 cm breed), draagriem

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.010.5  SISSEL® Gym Mat Professional, blauw, ong. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.011.5  SISSEL® Gym Mat Professional, rood, ong. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.012.5  SISSEL® Gym Mat Professional, grijs, ong. 180 x 60 x 1.5 cm 
SIS-200.030/3 SISSEL® Gym Mat Professional, blauw, ong. 180 x 100 x 1.5 cm
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat (tot 60 cm breed)
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
De SISSEL® Gym Mat Professional is ook los verkrijgbaar, zonder verpakking.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.004 SISSEL® Gym Mat, blauw, ong. 180 x 60 x 1.0 cm
SIS-200.004.5 SISSEL® Gym Mat, blauw, ong. 180 x 60 x 1.0 cm, incl. verpakking
SIS-200.005 SISSEL® Gym Mat, grijs, ong. 180 x 60 x 1.0 cm
SIS-200.005.5 SISSEL® Gym Mat, grijs, ong. 180 x 60 x 1.0 cm, incl. verpakking
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
De SISSEL® Gym Mat is ook los verkrijgbaar, zonder verpakking.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.001.5  SISSEL® Gym Mat, blauw, ong. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.002.5  SISSEL® Gym Mat, rood, ong. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.003.5  SISSEL® Gym Mat, grijs, ong. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
De SISSEL® Gym Mat is ook los verkrijgbaar, zonder verpakking.

SISSEL® Gym Mat

De ideale oefenmat voor sport en fitness, maar ook voor thuisgebruik!
• huidvriendelijk, warm
• hygiënisch, eenvoudig te reinigen
• handig en eenvoudig op te rollen
• slipvast, robuust
• optimale schokabsorptie
• gemaakt van hoogwaardig schuim voor een betere drukweerstand
• moderne golvende structuur met afgeronde randen
• afmetingen: ong. 180 x 60 x 1,5 cm
• optioneel: draagtas, draagriem

SISSEL® Gym Mat 1.0

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 1,0 cm
• optioneel: draagtas, draagriem

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Gym Mats – optionele accessoires:

· SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat (tot 60 cm breed)
· SISSEL® Mat Strap

1

2

1 2

NIEUW

Beschikbaar in 3
mooie kleuren

Beschikbaar in 3
mooie kleuren
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-160.311  SISSEL® Fit-Dome Pro
SIS-160.311.10  Koorden voor 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®, ongeveer 49 x 49 cm, grijs

Ook geschikt voor parcourstoepassingen met 
andere proprioceptietoestellen

SISSEL® Balancefit® Pad

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.040  SISSEL® Balancefit® Pad, blauw gemarmerd
SIS-162.043 SISSEL® Balancefit® Pad, zwart gemarmerd
SIS-162.041  SISSEL® Balancefit® Pad large, blauw gemarmerd

SISSEL® Balancefit® PadStevig materiaal 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

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.055  SISSEL® Sport-Swing, incl. oefeningenposter
SIS-162.055.20  Display voor 14 SISSEL® Sport-Swing
SIS-162.055.15  Carry bag voor SISSEL® Sport-Swing
De SISSEL® Sport-Swing is ook los verkrijgbaar, zonder verpakking.

Display voor tot veertien 
SISSEL® Sport-Swings verkrijgbaar.

27369 ¥ Poster SportSwing 30.01.2014 16:07 Uhr Seite 1 

Probedruck
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draagtas 
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incl. oefeningenposter
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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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.058  SISSEL® Balance Board Dynamic

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.051  SISSEL® Balance Board

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.040  SISSEL® Spiky Dome, set van 2: 1 rood, 1 blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.030  SISSEL® Balancefit®, rood
SIS-162.031  SISSEL® Balancefit®, blauw

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

Ook geschikt voor parcourstoepassingen met 
andere proprioceptietoestellen

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

Set van 2
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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
• incl. oefeninstructies

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.014  SISSEL® Vitalyzor

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* (zie pagina 48)
• afmetingen: Ø ong. 15 cm, ong. 45 cm lang
• gewicht: ong. 380 g

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.025  SISSEL® Massage Roller, ong. 45 cm, blauw

In gebruiksvriendelijk formaat van 45 cm

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

Voor extra comfort:  
anatomisch geoptimaliseerd formaat met ergonomische uitsparing

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.080 SISSEL® Myofascia Roller, zwart
SIS-162.081 SISSEL® Myofascia Roller, magenta
SIS-162.082 SISSEL® Myofascia Roller, blauw
SIS-162.083 SISSEL® Myofascia Roller, blauw-wit, soft

NIEUW
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YOGA
SISSEL® GEZONDHEIDSZORGPRODUCTEN

MENTAAL EVENWICHT, NIEUWE ENERGIE

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.065  SISSEL® Yoga Block, bordeaux
SIS-162.066  SISSEL® Yoga Block, kurk
SIS-162.060  SISSEL® Yoga Belt, ongeveer 1.8 m
SIS-162.061  SISSEL® Yoga Belt, ongeveer 3 m

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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

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

KGKG
+/-

+

-
KG

KG
+

-

KG

+

De ideale aanvulling voor maximale 
ontspanning: sissel® Fragrance Pack 'relax'. 
Meer SISSEL® informatie op pagina 12.

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
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.026  SISSEL® Terra Yoga Mat
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag voor 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

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, koningsblauw
SIS-200.025  SISSEL® Yoga Mat, fuchsia
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag voor 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

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. (zie p. 33).

Praktische draagtas
verkrijgbaar (zie p. 32).

NIEUW

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.023  SISSEL® Carry Bag voor Yoga Mat

NIEUW
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PILATES MATWORK
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.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.020  SISSEL® Pilates Circle, incl. oefeningenposter

Aantrekkelijke verkoophulpmiddelen verkrijgbaar!

SISSEL® Floor Display 

Voor de presentatie van de SISSEL®-producten in uw 
verkooppunt. Elke displayset bevat:
• één romp, drie planken, twee afdekbladen, dubbelzijdig 

bedrukt met verschillende motieven (slapen/zitten, 
fitness/algemeen motief)

• kunststof pallet
• transportbox
• afmetingen: ong. 67 x 43 x 160 cm

incl. oefeningenposter

SISSEL® Pilates Circle

Grote verscheidenheid aan oefeningen om de romp 
en de benen te versterken!
• ring voor weerstandstraining
• omhulde metalen ring met handgrepen aan beide zijden
• zacht en comfortabel dankzij de antislipcoating
• Ø ong. 38 cm

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."
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.030  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø ong. 22 cm, blauw
SIS-310.031  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø ong. 26 cm, blauw
SIS-310.034  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø ong 22 cm, metaalgrijs
SIS-310.035  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø ong 26 cm, metaalgrijs

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.037  SISSEL® Pilates Toning Ball, ong. 450 g, set van 2, blauw
SIS-310.038  SISSEL® Pilates Toning Ball, ong. 900 g, set van 2, blauw

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
• afmetingen: Ø ong. 9 cm

Set van 2

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.050  SISSEL® Pilates Band, naturel
SIS-310.051  SISSEL® Pilates Band, blauw
SIS-310.052  SISSEL® Pilates Band, rood

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.121 SISSEL® Pilates Core Trainer, limoengroen

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

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
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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 (zie pagina 50), SISSEL® 
Mat Strap

* Productinformatie

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

Materiaal
PE  Polyethyleen
EVA  Ethyleenvinylacetaat
EPP  Geëxpandeerd polypropyleen

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.011  SISSEL® Pilates Roller Pro, ong. 90 cm,  
 effen blauw, incl. oefeningenposter
SIS-310.014  SISSEL® Pilates Roller Pro, ong. 100 cm,  
 effen blauw, incl. oefeningenposter
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

incl. oefeningenposter

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 (zie pagina 50), SISSEL® Mat Strap

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.

incl. oefeningenposter

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.010  SISSEL® Pilates Roller, ong.. 90 cm, wit, incl. oefeningenposter
SIS-200.000 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: ethyleenvinylacetaat (EVA)*
• 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 (zie pagina 50), 
 SISSEL® Mat Strap

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.015  SISSEL® Pilates Roller Pro Soft, ong. 90 cm, blauw gemarmerd,  
 incl. oefeningenposter
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.016  SISSEL® Intense Roller, ong. 100 cm, zwart
SIS-200.000 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

gemaakt van gegoten geëxpandeerd polypropyleenschuim 
met een gesloten celstructuur

Praktische draagriem
verkrijgbaar (zie p.33)
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SISSEL® Pilates Roller Center 

Het ruimtebesparend accessoire!
• ontworpen om tot vijf rollers op te bergen
• materiaal: polyethyleen* (zie pagina 48)
• geschikt voor alle SISSEL® Pilates Rollers
• afmetingen: ong. 95 x 19,5 x 6 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.100  SISSEL® Pilates Roller Center, blauw

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* (zie pagina 48)
• past op elke standaard SISSEL® Pilates Roller (Ø ong. 15 cm)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.101  SISSEL® Pilates Roller Head Align Dynamic, blauw gemarmerd

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® 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, zwart

1 2 2

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-310.060  SISSEL® Pilates Socks - katoen, L/XL (40-45), zwart
SIS-310.070  SISSEL® Pilates Socks - katoen, S/M (35-39), zwart
SIS-310.071  SISSEL® Pilates Socks - viscose, S/M (35-39), fuchsia
SIS-310.073  SISSEL® Pilates Socks - viscose, S/M (35-39), blauw

incl. oefeningenposter

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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

VERLICHTING EN HERSTEL OP NATUURLIJKE WIJZE

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

innovatieve, flexibele 
parelgelvulling

WELZIJN
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)

 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)

 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)

 NIEUW: 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)
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NIEUW
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WARMTE-KOUDETHERAPIE

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.007.10  SISSEL® Pack, zonder overtrek, ong.. 12.7 x 25.4 cm, zonder verpakking
SIS-150.007  SISSEL® Pack, incl. overtrek, ong. 12.7 x 25.4 cm, met verpakking

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.009  SISSEL® Soft Touch Pro, ong. 42.5 x 26 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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.030  SISSEL® Therm, driedelig

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.015  SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack, ong. 40 x 28 cm, blauw/bordeaux

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

SISSEL® Therm Hand Warmer

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-150.031   SISSEL® Therm Hand Warmer

NIEUW
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WARMTE-KOUDETHERAPIE

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-50.200  SISSEL® Hydrotemp®, nek / schouder
SIS-150.202  SISSEL® Hydrotemp®, large, ong. 29 x 25 cm
SIS-150.201  SISSEL® Hydrotemp®, lage rug, ong. 32.5 x 19 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-151.001  SISSEL® Cold Therapy Compression pols
SIS-151.002  SISSEL® Cold Therapy Compression enkel
SIS-151.003  SISSEL® Cold Therapy Compression knie/elleboog
SIS-151.001.01 SISSEL® CTC Replacement Pad pols
SIS-151.002.01 SISSEL® CTC Replacement Pad enkel
SIS-151.003.01 SISSEL® CTC Replacement Pad knie/elleboog

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

SISSEL® Hydrotemp® 
large, 

ong. 29 x 25 cm

SISSEL® Hydrotemp® 
nek/schouder

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

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
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SISSEL® Hydrotemp® 
lage rug, 

ong. 32.5 x 19 cm

Met verwijderbaar, individueel 
afkoelbaar koudekussen.

enkel

knie/elleboog

pols

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.300 SISSEL® Heat Wave

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

oplader

Verbeterde kwaliteit!

3

321
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-131.002 SISSEL® Heating Pillow

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-131.001 SISSEL® Foot Warmer

SISSEL® Foot Warmer

Knusse warmte voor koude voeten!
• elektrische voetenwarmer van knus fleece
• vier instelbare temperatuurniveaus, met snelverwarmingsfunctie
• timer: negentig minuten, met automatische uitschakelfunctie
• verlicht ledscherm
• materiaal: knus fleece, verwijderbare binnenovertrek 
 (wasbaar op 30 °C)
• APS (Active Protect System) oververhittingsbescherming
• vermogen: 100 W
• afmetingen: ong. 27 x 30 x 24 cm

SISSEL® Heating Pillow

Het knuffelzachte 2-in-1-kussen voor een aangename warmte!
• elektrisch warmtekussen van knus fleece
• vier instelbare temperatuurniveaus, met snelverwarmingsfunctie
• timer: negentig minuten, met automatische uitschakelfunctie
• verlicht ledscherm
• verwijderbare bedieningseenheid
• verwijderbaar binnenkussen
• materiaal: knus fleece, wasbaar op 30 °C (zonder binnenkussen)
• APS (Active Protect System) oververhittingsbescherming
• vermogen: 100 W
• afmetingen: ong. 35 x 46 cm

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-131.000 SISSEL® Warming Underbed

SISSEL® Warming Underbed

Aangenaam warm slaapcomfort met een druk op de knop!
• elektrische warmteonderdeken met extra warmte voor de voeten
• vier instelbare temperatuurniveaus, met snelverwarmingsfunctie
• twee aparte warmtezones (lichaam/voeten), extra warmte voor de voeten
• timer: 120 minuten, met automatische uitschakelfunctie
• verlicht ledscherm
• verwijderbare bedieningseenheid
• APS (Active Protect System) oververhittingsbescherming
• materiaal: knus fleece, wasbaar op 30 °C
• vermogen: 100 W
• afmetingen: ong. 80 x 150 cm

NIEUW NIEUW

NIEUW
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.120  SISSEL® Vinotherm, driedelig

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.051  SISSEL® Linum, ong. 38 cm x 36 cm, blauw
SIS-150.052  SISSEL® Linum, ong. 45 cm x 30 cm, blauw
SIS-150.051.01  SISSEL® Linum, extra cover, ong. 38 cm x 36 cm, blauw

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:
 ong. 38 x 36 cm (driedelige vorm)
 ong. 45 x 30 cm (rechthoekige vorm)

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.
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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

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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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.005  SISSEL® Cherry, ong. 23 x 26 cm, blauw
SIS-150.006  SISSEL® Cherry, ong. 23 x 26 cm, kersenbloesem
SIS-150.014  SISSEL® Cherry, ong. 23 x 26 cm, kersen motief
SIS-150.013  SISSEL® Cherry, hartvormig
SIS-150.016  SISSEL® Cherry, ong. 20 x 40 cm, blauw
SIS-150.019  SISSEL® Cherry, ong. 20 x 40 cm, rood

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)

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.

ong.
23 x 26 cm

ong.
20 x 40 cm

ong.
23 x 26 cm

ong.23 x 26 cm hartvormig

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.111  SISSEL® Balu, oranje

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-150.002  SISSEL® Cherry Heat Belt, kersenbloesem

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
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.052  SISSEL® Spiky Twin Roller, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.051  SISSEL® Acupressur Mat, tweedelig, lichtblauw

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® 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

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-161.002  SISSEL® FUNMASSAGER, blauw
SIS-161.003  SISSEL® FUNMASSAGER, groen
SIS-161.004  SISSEL® FUNMASSAGER, transparant
SIS-161.005  SISSEL® FUNMASSAGER, paars
SIS-161.006  SISSEL® FUNMASSAGER, roze

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-161.008  SISSEL® Spiky Ball, geel (Ø ong. 8 cm), set van twee
SIS-161.009  SISSEL® Spiky Ball, rood (Ø ong. 9 cm), set van twee
SIS-161.010  SISSEL® Spiky Ball, blauw (Ø ong. 10 cm), set van twee
SISSEL® Spiky-Ball ook los verkrijgbaar, zonder verpakking

Verbeterde kwaliteit

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

Ideaal voor drukpunttherapie!
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-61.020  SISSEL® T-Roller, ong. 16 x 9 cm
SIS-161.021  SISSEL® Ergo-Roller, ong. 13 x 9 x 10 cm
SIS-161.022  SISSEL® Rope-Roller, ong. 36.5 x 8.5 cm  
 plus 2 touwen, ong. 58 cm elk
SIS-161.023  SISSEL® Super King Size Roller, ong. 31 x 24.5 x 10 cm
SIS-161.024  SISSEL® Scalp and Migraine Roller, ong. 17 cm

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

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

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

kleine noppen voor 
het bindweefsel

grote parels 
voor de spieren

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 45 cm

Naast massage en ontspanning is de 
SISSEL® Massage Roller ook 
uitermate geschikt om het fasciaal 
zacht weefsel los te maken.
Meer producten voor fasciatherapie op 
pagina 38/39.

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

Meer informatie op pag. 38.

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.
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SISSEL® Soft Support Bandage

Het hightechverband voor maximaal comfort!
• voor een zachte ondersteuning zonder belemmering
• verbetert de bloedcirculatie en de lymfedrainage
• zachte bescherming tegen druk van buitenaf, in het bijzonder nachtelijke druk 
op de gewrichten

• toepassingsgebieden: pijn in de hand/duim, elleboog, knie, reumaklachten, 
artritis, sportletsels (verstuikingen, zwellingen, opstoppingen)

• driedimensionele elasticiteit
• schuimranden zorgen voor een zachte micromassage
• temperatuurregulerend: bevordert de luchtcirculatie, voorkomt plekken met 
vochtige warmte

• uitermate geschikt voor gevoelige zones zoals de elleboog, de knie en de 
handgewrichten

• vervaardigd met ultrasone hechtingstechnologie
• materiaal: bovenstof: polyesterfluweel, onderstof: polyester, schuimmateriaal: 
polyurethaan

• machinewasbaar op 60 °C
• verkrijgbaar in verschillende varianten en formaten (apart verkrijgbaar) : 

1  hand/duim, 2  elleboog, 3  knie

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
• ook verkrijgbaar als rol
 van 32 m voor gebruik
 in ziekenhuizen

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.200  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 5 m, natuurlijke kleur
SIS-162.201  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 5 m, blauw
SIS-162.202  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 5 m, roze
SIS-162.203  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 5 m, zwart
SIS-162.210  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 32 m, natuurlijke kleur
SIS-162.211  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 32 m, blauw
SIS-162.212  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 32 m, roze
SIS-162.213  SISSEL® Kinesiology Tape, ong. 5 cm x 32 m, zwart

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-151.010                 SISSEL®  Soft Support Bandage elleboog, S/M
SIS-151.011                 SISSEL®  Soft Support Bandage elleboog, L 
SIS-151.012 SISSEL®  Soft Support Bandage elleboog, XL 
SIS-151.020                 SISSEL®  Soft Support Bandage knie, S/M
SIS-151.021                 SISSEL®  Soft Support Bandage knie, L
SIS-151.022  SISSEL®  Soft Support Bandage knie, XL
SIS-151.014                 SISSEL®  Soft Support Bandage hand/duim, rechts S/M
SIS-151.015                 SISSEL®  Soft Support Bandage hand/duim, links S/M
SIS-151.016 SISSEL®  Soft Support Bandage hand/duim, rechts L/XL
SIS-151.017                SISSEL®  Soft Support Bandage hand/duim, links L/XL

1 2 3

Ademende bovenstof: 
toevoer van frisse lucht

Ventilatie
kanalen

Ademende onderstof: 
transport van vocht en 
warme lucht

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, geel
SIS-163.152  SISSEL® Flossing Band, 1.6 mm, blauw

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.

Meer informatie over de 
SISSEL® Fitband op pagina 28.

NIEUW

NIEUW
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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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.005  SISSEL® Press-Ball, roze (soft)
SIS-162.006  SISSEL® Press-Ball, blauw (medium)
SIS-162.007  SISSEL® Press-Ball, groen (strong)
SIS-162.008  SISSEL® Press-Ball, oranje (x-strong)
SIS-162.011  SISSEL® Press-Egg, roze (soft)
SIS-162.012  SISSEL® Press-Egg, blauw (medium)
SIS-162.013  SISSEL® Press-Egg, groen (strong)
SIS-162.014  SISSEL® Press-Egg, oranje (x-strong)

SISSEL® Ergo-Ball

Plezier voor de hele familie!
• door zijn unieke zeshoekige vorm stuitert deze bal volgens  

een totaal onvoorspelbaar patroon
• traint de reactiesnelheid en de oog-handcoördinatie
• duurzaam, eenvoudig te reinigen

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.022  SISSEL® Ergo-Ball, rood

SISSEL® Hand Grip

Ontworpen om spieren op te bouwen bij revalidatie 
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® Hand Grip Sport 

SISSEL® Hand Grip 

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.100  SISSEL® Hand Grip Sport, blauw
SIS-162.101  SISSEL® Hand Grip, oranje

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.015   SISSEL® Theraputty flex, ivoorkleur (extra soft), ong. 85 g
SIS-162.016  SISSEL® Theraputty flex, geel (soft), ong. 85 g
SIS-162.017  SISSEL® Theraputty flex, rood (medium), ong. 85 g
SIS-162.018  SISSEL® Theraputty flex, groen (strong), ong. 85 g
SIS-162.019   SISSEL® Theraputty flex, blauw (x-strong), ong. 85 g

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

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-162.070  SISSEL® Twin Grip, set van 2

medium weerstand

soft weerstand
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  DRAAGBARE PRODUCTLIJN
SISSEL® GEZONDHEIDSZORGPRODUCTEN

MASSAGE EN ONTSPANNING OM MEE TE NEMEN

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-300.100  SISSEL® Portable Massage Table Basic, blauw, incl. draagtas
SIS-300.200  SISSEL® Portable Massage Table Robust, blauw, incl. draagtas
SIS-300.100.15  Carry Bag voor Basic model
SIS-300.200.15  Carry Bag voor Robust model
SIS-300.101  SISSEL® Basic Accessory Kit (armlegger en hoofdsteun)

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

stevige handgreep voor een 
gemakkelijkere verplaats-
baarheid

kussens met afgeronde 
randen

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

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

in de hoogte verstelbare 
hoofdsteun – positief en 
negatief

verwijderbaar
gezichtskussen

 incl. draagtashoger frame voor meer 
beenruimte

extreem zachte kussens 
voor maximaal comfort

Optioneel accessoire voor 
de SISSEL® Basic draagbare 
massagetafel: in de hoogte 
verstelbare (positieve en ne-
gatieve) hoofdsteunset met 
armlegger en hoofdsteun 
met gezichtskussen

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

SISSEL® Portable
Massage Table Basic 
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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 individue-

le 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, blauw, incl. draagtas

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-301.000  SISSEL® Desktop Mobil, blauw, incl. draagtas

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-301.200 SISSEL® Portal Pro Therapy Chair by Oakworks, koolzwart
SIS-301.201 SISSEL® Portal Pro Therapy Chair - Sternum pad, koolzwart
SIS-301.210  SISSEL® Portal Pro Therapy Chair by Oakworks, oceaanblauw
SIS-301.211  SISSEL® Portal Pro Therapy Chair - Sternum pad, oceaanblauw

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, zwart 
SIS-302.002  SISSEL® Hang Up Pro, zwart

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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BACKJOY SITSMART
BACKJOY PRODUCTEN

BETERE HOUDING, MINDER RUGPIJN 

BETERE HOUDING, MINDER RUGPIJN 
BackJoy heeft een innovatief zitapparaat dat rugpijn op natuurlijke wijze ver-
licht door uw zithouding te optimaliseren. Het systeem is veilig en effectief 
en positioneert uw lichaam automatisch in de juiste houding voor comfort 
gedurende de hele dag. Het gepatenteerde ontwerp werkt door de heupen 
rechtop te kantelen en ruggenwervel boven de stoel te laten "zweven". 
Alle stoelen hebben dezelfde houdingverbeterende voordelen, ongeacht 
welke stijl u kiest. Het enige verschil tussen de verschillende modellen is het 
materiaal dat rond de stoel zit. Beschikbaar in veel verschillende kleuren. 
Bekijk ze allemaal!

BACKJOY® Sit

Actieve stabilisatie en dynamische ondersteuning 
van een correcte lichaamshouding en -beweging.

DYNAMISCHE ONDERSTEUNING
Het gepatenteerde ontwerp biedt ondersteuning en zorgt voor een actieve 
zit. Hierdoor worden de core-spieren sterker en een correcte zithouding 
vanzelfsprekend.
OPTIMALE BEWEGING
Dynamisch zitten helpt stijfheid, druk en pijn voorkomen. Het helpt je de hele 
dag vrij te bewegen.
OPTIMALE HOUDING
Door voorwaartse kanteling van het bekken, wordt de wervelkolom ondersteund 
om de natuurlijke S-curve aan te nemen. Hierdoor wordt een incorrecte 
zithouding voorkomen.

Kantelt het bekken
Voor een optimale
zithouding

Advanced Core Materials™
Ondersteunt het lichaam

(55 - 125 kg) op iedere stoel

Lichtgewicht
Makkelijk mee
te nemen

Gepatenteerd ontwerp
Verbetert core-stabiliteit
om pijn en druk bij
houdingsgerelateerde
klachten te voorkomen

Waterafstotend
Makkelijk schoon te
houden, voor binnen &
buiten gebruik

BACKJOY® SitSmart Posture+

BackJoy Posture+ helpt om actief en rechtop te zitten, 
zorgt voor comfort en haalt druk en spanning weg bij 
de wervelkolom en het bekken.
De Posture+ is speciaal ontwikkeld voor volwassenen met 
een gewicht tussen 50 - 125KG.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

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 

BACKJOY® SitSmart Posture+ Mini

BackJoy Posture+ Mini helpt en leert kinderen om actief 
en rechtop te zitten, zorgt voor comfort en haalt druk en 
spanning weg bij de wervelkolom en het bekken. 
Posture+ Mini kan lage rugpijn op lange termijn voorkomen. 
The Posture+ Mini is speciaal gemaakt voor kinderen met een 
gewicht tussen 22 - 55KG.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJPPM001  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, zwart
BAC-BJPPM004  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, fuchsia
BAC-BJPPM005  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, rood
BAC-BJPPM006  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, geel

BACKJOY® SitSmart Relief

BackJoy Relief helpt om actief en rechtop te zitten, 
zorgt voor comfort en haalt druk en spanning weg bij 
de wervelkolom en het bekken. 
De Relief heeft een zachte bovenlaag gemaakt van schuim 
en een laagje textiel. De Relief is speciaal ontwikkeld voor 
volwassenen met een gewicht tussen 50 - 125KG

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJCAM001  BACKJOY® SitSmart Relief, zwart

BACKJOY
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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-OFST-BLK-EU OBUSFORME® - Seat, zitkussen, zwart, 

LOWBACK-SEAT
OBUSFORME PRODUCTEN

BACKJOY® SitSmart Pro Gel

BackJoy Pro Gel helpt om actief en rechtop te zitten,  
zorgt voor comfort en haalt druk en spanning weg bij de 
wervelkolom en het bekken. 
De Gel heeft een bovenlaag van microvezel en is gevuld met 
zachte memory foam + cooling gel, wat naar het lichaam vormt. 
De BackJoy Pro Gel is speciaal ontwikkeld voor volwassenen met 
een gewicht tussen 50 - 125KG.

BACKJOY® SitSmart Tech

BackJoy Tech helpt om actief en rechtop te zitten, zorgt voor 
comfort en haalt druk en spanning weg bij de wervelkolom 
en het bekken.  De Tech is duurzaam, maar toch een lichtgewicht 
is zijn klasse, hierdoor is hij makkelijk op reis te gebruiken. De Tech 
is speciaal ontwikkeld voor volwassenen met een gewicht tussen 
50 - 125KG.

BACKJOY® Kneeler

De kneeler zorgt voor comfort, vermindert druk op de 
knieën en knieschijven en zorgt ervoor dat je je rug recht 
kunt houden zonder pijnlijk gevoel in de knieën.

BACKJOY® Comfort Soles

Comfort Soles bieden een op gemaakte comfort-oplossing 
voor elke schoen. Kies voor de mannen- of vrouwenmaat en knip 
de zooltjes in de gewenste lengte en breedte.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJGEL001 BACKJOY® SitSmart Pro Gel, zwart

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJTGS001 BACKJOY® SitSmart Tech, zwart / blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-KNLER002 BACKJOY® Kneeler, blauw

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-FOCMF001 BACKJOY® Inlegzolen herenmaat, zilver
BAC-FOCMF002 BACKJOY® Inlegzolen damesmaat, zilver
BAC-FOCMF003 BACKJOY® Inlegzolen herenmaat, rood
BAC-FOCMF004 BACKJOY® Inlegzolen damesmaat, rood
BAC-FOCMF005 BACKJOY® Inlegzolen herenmaat, blauw
BAC-FOCMF006 BACKJOY® Inlegzolen damesmaat, blauw
BAC-FOCMF007 BACKJOY® Inlegzolen herenmaat, limoengroen
BAC-FOCMF008 BACKJOY® Inlegzolen damesmaat, limoengroen

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

HOM-OFLB-BLK-EU OBUSFORME® - Lowback, zwart, 
 Rugsteun met afneembare en verstelbare lendensteun

GEMAAKT OM HET LEVEN TE VERBETEREN



Pijn
verlichting

OMRON E4
• Verlicht pijn zonder medicatie
• 6 lichaamseigen programma's voor 

pijnlijke schouders, ellebogen, knieën, 
armen, benen, onderrug en voetzolen

• Ook keuze uit 4 massagetypes
• Intensiteit kan zelf bepaald worden van 

1 tot 10
• Long Life Pads kunnen afgespoeld 

worden en tot 150 keer herbruikt 
worden

OMRON E3 Intense
• Verlicht pijn zonder medicatie
• Keuze vaste programma’s: schouders, 

rug, gewrichten, armen, benen, 
voetzolen of voeten

• Biedt ook 3 verzachtende 
massagestanden: kloppen, kneden, 
wrijven

• Draagbaar en krachtig
• Long Life Pads kunnen afgespoeld 

worden en tot 150 keer herbruikt 
worden


