Pilates · Yoga
från

52:–

a Sport-Thieme®

Pilates softboll

form. Att softbollen är instabil gör att
balans och koordination tränas. Finns i olika storlekar och färger, latexfri, inkl. plaströr.
ø 19 cm, grön
71 149 1542
st. 60:— 75:—
från 10
per st. 52:— 65:—

En mjuk och behaglig softboll speciellt
för pilatesövningar, som stärker bålmusø 22 cm, grå
kulaturen och de djupare liggande
musklerna. Genom sin beskafenhet an- 71 149 1555
passar bollen sig perfekt till din kropps- från 10

st. 69:— 86,25
per st. 60:— 75:—

✔ Mjuk och behaglig yta
✔ Hygieniskt slutna porer

✔ Grepp på ringens in- och utsida
✔ Gummigrepp för enkel rengöring

c Sport-Thieme®

Pilatesring ”Premium”

Nu med möjligheter att greppa ringen både inifrån och utifrån för fler övningar! Ett
träningsredskap för huvudmuskelgrupperna i bröst, armar och ben. Genom
att trycka ihop den treskiktiga metall-

b Sport-Thieme® Pilatesrulle ”Premium”

Mycket behaglig och mjuk yta för väsentligt mer komfort när du ligger på den. Ytstrukturen gör att du inte glider på den
och gör det omöjligt för bakterier att
tränga in i materialet. Lätt att bara
våttorka.

✔ Antiglidbelag
på båda sidor
✔ Lättskött och
hållbar
✔ Strukturerad
yta

• Passar för pilatesnybörjare och
avancerade
• Ca 15 x 90 cm
st. 346:— 432,50
71 132 0015
från 10
per st. 328:— 410:—

Set
Spara

189:–

d Sport-Thieme®

Pilateskudde ”Premium”

En ny pilateskudde med antiglidbelag på
båda sidor. Perfekt till alla pilatesövningar samt för koordinations-, reaktionsoch balansträning. På grund av den instabila ytan äger ständigt en stabiliseringsprocess rum när du tränar. Därigenom stimuleras receptorerna intensivt och den
proprioceptiva prestationsförmågan utvecklas. Den på båda sidor strukturerade,
halksäkra ytan gör att du står säkert.
Det supermjuka specialskumgummit är
lättskött och extremt hållbart.
Blå, l x b x h: 50 x 40 x 6 cm.
71 132 0028
st. 432:— 540:—
från 10
per st. 372:— 465:—

®
e Sport-Thieme Pilatesset

”Premium”

Ett set består av:
• Sport-Thieme Pilates softboll, 25 cm
• Sport-Thieme Pilatesrulle ”Premium”
• Sport-Thieme Pilatesring ”Premium”
• Sport-Thieme Pilateskudde ”Premium”
Du sparar 189:— 236,25!
Set
71 132 0031
Set 952:— 1 190:—

T

f Sport-Thieme®

Yogamatta ”Classic”

Material: mjukt PVC-skumgummi

38

ringen arbetar du mot dess motstånd.
Stabila, anatomiskt formade tryckplattor
så att du kan hålla ringen mellan benen
eller armarna. ø ca 35 cm, ca 400 g.
71 132 0204
st. 242:— 302,50
från 10
per st. 225:— 281,25

Denna yogamatta i trendiga färger ger dig
perfekta förutsättningar för alla sorters
yoga. Ytan är på båda sidor strukturerad
och halksäker. Du står säkert på den i alla
lägen och den ger en utomordentlig dämpning. Samtidigt är mattan behagligt mjuk,
töjbar och isolerande. Är lätt att rengöra.



sportime.se

g Yogablock
L x b x h: 180 x 60 x 0,5 cm.
Block av starkt komprimerat EVA71 123 6200 Orange
st. 216:— 270:—
från 10
per st. 199:— 248,75 skum. Optimal hårdhetsgrad som rätt
stöd för dina yogaövningar. Dessa robus71 123 6213 Blå
st. 216:— 270:— ta block levereras med avrundade kanter i
från 10
per st. 199:— 248,75 ett set med 2 st. Blå, ca 23 x 15 x 7,5 cm.
par 173:— 216,25
71 123 6226 Violett
st. 216:— 270:— 71 123 6301
per par 155:— 193,75
från 10
per st. 199:— 248,75 från 5
Alla priser utan/ inkl. moms.

