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Fysioline massageolja 1l
Art.nr. 114_001
Vid köp per frp, 6 fl/frp.

Nu! 100 kr/flaska
Exkl.moms.

Priserna gäller vid köp online. Moms (25 %) och frakt tillkommer.

TNS
Art.nr. 10900

Nu! 690 kr
Exkl.moms
normalt 990,-

Marknadens säkraste restorator!

Bekvämlighet och säkerhet
för framgångsrik rehabilitering

-

En tydlig färgskärm underlättar för alla!
• Ljusstyrkan är tydlig och noggrant utvalda färger gör det lättare
att se.
• Enkla symboler att styra drift och användning.
• De viktigaste värdena visas kontinuerligt i skärmen, utvecklingen
av tid och reste, samt motstånd och motor assistering kan följas
hela tiden.
• Tydliga undermenyer med färdiga program och individuella justeringar.

Ytterligare komfort och säkerhet med
tillbehör
10,4” pekskärm som
extrautrustning

Träna
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”Kan du hålla dig i
mitten?”
Direkt synfeedback på skärm hjälper vid symmetrikträning samt
motiverar vidare.

”Hur gick det?”

Vadstöd (par)
• genomvadderad
• kan fällas bort om de inte
behövs
• kan tas av utan verktyg
Fotfixering (par)
• inställbar
• kan öppnas genom en enkel
knapptryckning
Tipp-upp skydd,
självjusterande (par)
• Använding med rullstol eller
vanlig stol
• Dra enkelt ut remmen och
haka i rullstolen.

Efter varje träning syns tydlig
feedback på svenska på skärmen.

”Någon utveckling?”
Printa ut feedback (engelska/tyska)
på pappret med litet tillbehör printer
och förvara – ingen data behövs.
(För djupare analys finns det Thera
Assist –program för PC).

Olika typer av handtag samt fixering som enkelt byts utan verktyg
för smidig anpassning efter enskilda behov.

NU FÅR DU VADSTÖD PÅ KÖPET vid köp av
THERA-vital
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THERA-live – en kompakt aktiv/passiv
tränare för hemmabruk
THERA-live – designad för att uppfylla krav
gällande terapi för neurologiska patienter
samt för hemmabruk.
•
•
•
•

Passiv, aktiv och assisterad träning
Justering av hastighet samt motstånd
Spastisitetskontroll
Fjärrkontroll med skärm; symmetri
visning, tid och hastighet
Transporthjul
Kraftfull och tyst 200W motor
Stabil metallram
Extrautrustning: armtränare
Vikt: 25 kg
Längd: 54 cm
Bredd: 46 cm
Höjd: 46 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
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• Fraktfri leverans

Enkel fjärrkontroll –
enknapps funktion;
START (grön) / STOP
(röd).

Mer rörelse till din dag!
D
RISERA
O
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O
M

THERA-fit plus
• Liten, smidig och lätt att flytta (endast
12 kg)
• Enkel och tydlig att använda
• Snabb att byta från ben- till armtränare
utan verktyg
• Robust och stabil metall konstruktion
• Tyst motor
Till:
• hemträning
• uthyrning
• allmänna rum vid avdelningar / enheter
• hemträning
• väntrum
Art.nr.

pris exkl. moms

05004_001

NU 16.500,-

• Fotpedal, handtag och fjärrkontroll
som standardutrustning.
• Fraktfri leverans
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Kampanj!
Köp 2 frp av Ice Power 150 ml (20 tuber/frp)
eller
2 frp av Ice Power Plus 200 ml (20 tuber/frp)
och få 1 frp – 50 st av Ice Power 20 ml på köpet!

Ice Power Plus 200ml
Art.nr.: 150_200

på
50 st !
t
köpe

Ice Power 150ml
Art.nr.: 150_150

Kettlebells
– vid order över 5000 kr – 15% i rabatt!

-15% !
att
i rab

4kg, 6kg, 8kg, 12kg, 16kg, 20kg, 24kg, 32kg

Dynair
Köp en box – 5 st Betala 1000 kr/box
Luftfylld dyna i tjock mjukplast. Att sitta på dynan blir som att sitta på
en jätteboll, men känns säkrare och blir säkrare på en stol med rygg
och karmstöd. Du kan även stå på Dyn-air för träning av balans och
fotmuskulatur.
Art.nr.: 11394

Färg: Svart, blå eller röd (kan variera vid leverans).

Easy Body
Protein Shake

Easy Body
Protein Bar

Easy Body
Active Burn

165 kr/fpk

230 kr/fpk

275 kr/fpk

Choklad, cappuccino, jordgubb
och vanilj

12 st x 330 ml/frp

Vanilj, jordgubb, choklad,
banan och kokos

24 st x 35 gr/frp

Köp EB produkter för minst 3000 kr = Fraktfritt

Apelsin, ananas och lime

24 st x 500 ml/frp

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Fysioline PRO -behandlingsbänkar
Fysioline PRO – en hel serie av behandlingsbänkar, med fokus på speciellt
funktionalitet och användbarhet. De
erbjuder komfort och ergonomi både
för den som får behandling som för den
som arbetar. Produkternas utseende gör
dem ännu mer attraktiva på marknaden.
Modell urvalet är mycket omfattande:
en hel serie för både behandling och rehabilitering, samt nyheten – undersökningsbrits.

En exempel med extra utrustning:
Fysioline PRO 650 Art.nr.: 12326
Grundutrustning:
• Bredd 55 cm, standard
• Längd 200 cm
• Armstöd
• Sidoklaffar
• Leden i mitten är justerbar med motor
• Fotpedal
Tillval:
• Bredd 50-60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extensive höjdjustering
• Extra fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Extra sidoklaff
• Nödstopp
• 1-delad huvuddel

HUVUDDEL
Huvuddel, med 2-dränage, som kan vinklas
till sittsposition finns som extrautrustning till
alla våra elektroniska bänkar. Med gasbåge.

FYSIOLINE KLÄDSEL

SIDOKLAFFOR

•
•
•

•
•

RAM
•
•

FALS
•
•

Extensive justeringmöjlighet
Möjlighet att låsa i mitten när bendelen
är upplyft

ARMSTÖD
• Justerbara höjd- och sidled
6

Bra hållbarhet, stelnar ej
Med eller utan kant, mjuk
Runda kanter med stoppning

Ny stabil konstruktion
Höjdjustering mellan 54-58 cm i standard
ram. Bänken i bilden har 46-96 cm extensive höjdjustering (tillgänglig för alla
Pro-modeller, exkl. bobathplatå.

PAPPERSRULLEHÅLLARE
•
•

Enkelt att placera pappersrulle i hållaren
Kantstöd för att enkelt skära pappret
efter önskad längd

Stadig och självlåsande
Kommer bekvämt nära för att stötta
upp armar och axlar

HJUL
•
•

Kullager mekanism
Centrallåstbar

PLACE-FREE
•

Höjdjusteringsram tillgänlig för alla
Pro-modeller. Höjdjustering framifrån,
sidor och bakifrån.

Fysioline Basic
Grundutrustning:
• Bredd 55 cm standard
• Längd 200 cm
• Sidoklaffor
• Armstöd
• 1-delad huvuddel
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Special färg
• Extra sidoklaff
• Nödstopp

Nu!

Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12304

10.890,exkl. moms och frakt

Fysioline PRO 210
Grundutrustning:
• Bredd 60 cm standard
• Längd 200 cm
• 1-delad huvuddel, bredd
• Ansiktshål, leveras på beställning
• Fotpedal
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–70 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extensive höjdjustering
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Special färg
• Extra sidoklaff
• Nödstopp

Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12311

Fysioline PRO 400
Grundutrustning:
• Bredd 55 cm standard
• Längd 200 cm
• Sidoklaffor
• Armstöd
• 1-delad huvuddel
• Fotpedal
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extensive höjdjustering
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Special färg
• Extra sidoklaff
• Nödstopp

Nu!

Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12314

11.890,exkl. moms och frakt
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Fysioline PRO 450
Grundutrustning:
• Manuellt justerbar led i mitten, dränagefunktion
• Bredd 55 cm standard
• Längd 200 cm
• Sidoklaffor
• Armstöd
• 1-delad huvuddel
• Fotpedal
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Special färg
• Extra sidoklaffar (par)
• Nödstopp

Nu!

Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12316

16.690,exkl. moms och frakt

Fysioline PRO 510
Grundutrustning:
• Manuellt justerbar led i mitten, dränagefunktion
• Bredd 65 cm
• Längd 200 cm
• Armstöd
• 1-delad huvuddel
• Fotpedal
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Special färg
• Extra sidoklaffar (par)
• Nödstopp

Fysioline PRO 610

Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12315

Modellen motsvarar 510, förutom att den även har
en motorisk fals för att höja och sänka leden i mitten, dränagefunktionen.
Art.nr.: 12325

Fysioline PRO 700
Grundutrustning:
• Manuellt fram- och bakdels vinkel justering...
• Bredd 55 cm standard
• Längd 200 cm
• Armstöd
• Sidoklaffar
• 1-delad huvuddel
• Fotpedal
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• 2-delad huvuddel
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Special färg
• Extra sidoklaff
• Nödstopp
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Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12317

Fysioline PRO 800 OMT
Grundutrustning:
• Manuellt fram- och bakdels vinkel justering
• Bredd 55 cm standard
• Längd 200 cm
• Sidoklaffar
• 1-delad huvuddel
• Fotpedal
• Höjdjustering 54–85 cm
Tillval:
• Bredd 50–60 cm
• Pappersrullehållare
• Centrallåstbar hjul
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Place-free höjdjusteringsram
• Special färg
• Extra sidoklaff
• Nödstopp

Bänken på bilden har extra utrustning.
Art.nr.: 12318

Fysioline PRO bobathplatå
Art.nr.: 11570
•
•
•
•
•

Liggplattans mått: 120 x 200 cm standard
Höjdjustering: 38-98 cm
Liggplattans kanter är skyddslist av plast
Fotpedal
Centrallåsta transporthjul

Tillval:
• Extra fotpedal
• Ansiktshål
• Ställning för pedal
• Bredd 105-140 cm
• Nödstopp

Fysioline PRO bobathplatå
Art.nr.: 11572
Med justerbar huvuddel, med motsvarande grundutrustning och tillval som Art.nr 11570

Måttritning

Bänken på bilden har extra utrustning.

Art.nr.: 11570
(basic model)

Extra utrustning för bänkar
2-delad huvuddel
Art.nr.: 12372
2-delad huvuddel ger
extra bekvämhet och
gör det möjligt att ge
terapin sittande.

Handpedal för höjdjustering
Art.nr.: 12377
Kan monteras också
under ansiktshål. En
motorisk fals för justering av leden i mitten
tillgänglig för modeller
PRO 650 och 610.

Place-free höjdjusteringsram för PRO-modeller.
Art.nr.: 12371
Extensive höjdjustering
46-96 cm, tillgänglig för
alla PRO-modeller, exkl.
bobathplatå.
Art.nr.: 12378
Centrallåstabar hjul
Art.nr.: 12373

Ställning för fotpedal
Art.nr.: 12375

Pappersrullehållare
Art.nr.: 12374

Extra fotpedal
Art.nr.: 12376

Nödstopp
Art.nr.: 12330

Extra sidoklaffar (par)
Art.nr.: 12379
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Använd vid symptom
2-3 gånger per dag
Använd vid symptom
1-3 gånger per dag. Som
förebyggande behandla
på kvällen

Använd vid symptom
var 3-6 timme; även för
kontinuerlig användning
Använd vid symptom
var 3-6 timme. Som
förebyggande behandla
på kvällen

Använd vid symptom var
3-6 timme; även för kontinuerlig användning

Växtvärk

Använd vid symptom var
3-6 timme, speciellt för
långvarig värk

Använd vid symptom var
3-6 timme; även för kontinuerlig användning

Stress värk, muskelspänningar

Första hjälpen; Använd
vid symptom 2-3 gånger
per dag
Första
hjälpen

För första hjälpen:
Spraya max. 5 sec åt
gången, med 30 sec
intervall

För långvarig värk
efter period av kyl
behandling med Ice
Power kylande Gel

Första hjälpen; Använd
vid symptom ca var 3
timme

Lättare brännskador,
Solsveda

Massera in 1-2 gånger
per dag I minst 1
månad; även för kontinuerlig användning.

För långvarig värk
efter period av kyl
behandling med Ice
Power kylande Gel

Används som Sport
Spray

Fraktur/ benbrott

Använd vid symptom för
smärtlindring och för att
reducera svullnad

I akuta faser tillsammans
med Ice Power kylande
Gel i 1-3 dagar

I akuta faser tillsammans
med Ice Power kylande
Gel i 1-3 dagar

Första hjälpen vid mindre
skador, Använd vid symptom 3-4 gånger per dag

Använd 3-4 gånger per
dag eller vid behov

Kids

Första
hjälpen

Använd efter behov för
att reducera svullnad

Använd vid symptom
var 3-6 timme, speciellt
för kontinuerlig användning

Använd som Ice Power kylande Gel eller tillsammans
med en elastisk binda

Använd som
Ice Power kylande Gel

Som förebyggande

HOT Gel

För första hjälpen:
Spraya max. 5 sec åt
gången, med 30 sec
intervall

Använd vid symptom för
smärtlindring och för att
reducera svullnad

Artros,
Artritis,
Reumatisk värk

Använd var 3-6 timme
under en period av 1-14
dagar, eller vid behov

Använd vid symptom var
3-6 timme, speciellt för
långvarig värk

Arthro creme För leder

Använd efter behov för
att reducera svullnad

Använd var 3-6 timme under en period av 1-14 dagar.
Använd även vid behov

Tennisarmbåge,
golf vrist, tendinit,
seninflammation

Använd vid symptom var
3-6 timme; även för kontinuerlig användning

För första hjälpen eller
Första hjälpen vid mindre
För första hjälpen: Spraya
som önskad, fortsätt med
skador, i annat fall använd
max. 5 sec åt gången,
Ice Power kylande Gel om
som Ice Power kylande Gel med 30 sec intervall
nödvändigt

Använd var 3-6 timme
under en period av 1-14
dagar

Blödning (ej sår),
Blåmärke/blånad

Nack-,
skuldra-,
eller ryggvärk, ischias

Första hjälpen vid mindre För första hjälpen: Spraya För första hjälpen eller vid beskador, i annat fall använd max. 5 sec åt gången, hov, fortsätt med Ice Power
som Ice Power kylande Gel med 30 sec intervall
kylande Gel om nödvändigt

Engångs kyl eller
Kyl Kompress

Använd var 3-6 timme
under en period av 1-14
dagar

Kyl Spray

Stukning, sträckning
eller bristning

Sport Spray

Kylande Gel

Tillstånd

Plus MSM kylande
Gel

Välj Rätt Ice Power produkt – Din Guide!

T!

www.icepower.net

E
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Snabb lindring –
Den nya kylande krämen
för barn
Ice Power Kids 60 g
Art.nr. 136_060
Förpackning: 6 tuber
Pris 48 kr/tub (moms 0%)
Erbjudande: -10 % i rabatt per förpackning (6 tuber)

Ice Power KIDS är en mild, smärtlindrande
kylande kräm, speciellt utvecklad för barn

Ice Power Kids:
Växtvärk • blåmarker och bulor/slag
• idrottskador • trötta muskler
• mindre sträckningar och stukningar
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Therabath PRO Paraffin bad
för professionell användning!
•
•
•
•

Lindrar värk och stelhet
Mjukgörande för torr hy
Allmännt välgörande, stimulerande
Genomträngande värme lindrar ledvärk och
mjukar upp stela muskler
• Intensivt återfuktande terapi för trött, torr hy
• Stimulerar och mjukgör vid varje varmt paraffin
dopp.
Över hela världen är Therabath Professional Grade
Paraffin bad det första valet för hälso-, wellnessoch skönhetsproffs. Paraffin terapi är en av de
mest effektiva metoder för att applicera värme som
smärtlindring och avslappning. Det varma paraffinet
är också mjukgörande, återfuktar för ett piggare
utseende och ger mjukare hy.
• Livstids garanti
• Hög kvalitet, godkänd för sjukhus
• Underhållsfri, automatisk termostat som håller
medicinskt föreskriven temperatur.
• Energisnål, trygg användning 24 timmar.

Art.nr.
2322

pris exkl. moms
NU 2.500,00

6 påsar paraffin ingår (2,7 kg)

Art.nr.: 2322
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Förbrukningsartiklar
Fysioline Ultraljusgel
Art.nr.
125_0005
125_005

pris exkl. moms
0,5 l flaska

NU 45,00

5l
NU 315,00
pump medföljer utan extra kostnad (värde 90 kr)

Art.nr.: 125_0005

Art.nr.: 125_005

Fysioline TNS elektroder
• rund, självhäftande
• 4 st per frp.
Art.nr.
10903

pris exkl. moms
Fysioline elektroder 45mm
Vid köp av 10-pack

NU! 550,00

Art.nr.: 10903

Desipower KÄSI
handdesinfektionsgel
Art.nr.
pris exkl. moms
602_0005 8 st/frp Desipower desinfektionsgel 500 ml
pumpflaska
NU á 45,00

Desipower handkräm 500ml
Art.nr.
344_0005

pris exkl. moms
Desipower Handkräm 500ml
i 8 flask parti

NU á 50,00

Art.nr.:
602_0005

Art.nr.:
344_0005

Fysioline kinesiotejp Nu! -10%
Kinesiotejp korrigerar muskelspänning, lindrar smärta
och förbättrar blod- och lymfcirkulation.
Tejpen är tillverkad med hudens karakteristiska egenskaper
som modell och kan därför överföra positiv sensorisk information till kroppen. Rehabtejpning påverkar aktiveringen av
det neurologiska systemet, kroppens informationsprocessor
och cirkulationssystemet. Tejpningen baseras på en filosofi
att ge full rörelsefrihet och tillåter därmed kroppens system
att läka biomekaniskt.

•
•
•
•
•
•

Latexfri, elastisk och luftgenomsläppande material
Anpassar sig upp till 130-140% av orginallängden
Tål dusch samt bad
Stannar på huden i 1-2 veckor
4 färg
Längd 5 m, bredd 5 cm

Art.nr.
ST1001
ST1002
ST1003
ST1004

beige
blå
pink
svart

pris exkl. moms
6 st. /låda 630,00
6 st. /låda 630,00
6 st. /låda 630,00
6 st. /låda 630,00

Säljs i låda med 6 st.
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Ergo sadelstolar
Rätt sittställning är viktig för personer som sitter mycket.
Fysioline Ergo sadelstol är en finsk produktserie för professionellt bruk. Ergo produktserien erbjuder både sadelstolar
samt enklare stolar. Fysioline Ergo sadelstol professionall har
även ryggstöd för bättre support åt ryggen. Både ryggstöd
och sittdel kan justera tillsammans eller separat.

Fysioline Ergo Sadelstol
• Olika höjd-, hjul- och överklädningsmöjligheter efter behov och
användning.
• Elegant och smidig design.
• Vinkelbar sittdel.
• Lagerfärg svart, finns även i andra färger som tillval.
Art.nr.
pris exkl. moms
11421 A / N standard
3325,00
114211 A / N professional med ryggstöd
4745,00

Fysioline Compact PRO
Compact PRO
• Separat förvaring för armstöden in
under bänken
• Kompakt när bänken är hopfälld,
20 x 53 x 86 cm
• Vikt endast 14,2kg

Vikt bara
14,2 kg!

Lätt att montera
• Skydd på sidan av bänken – för att
undvika ytslitage mot golvet vid
montering
• Bänk säkerhetslåser sig med stålvajer
automatiskt – inga lösa detaljer

Enkel och bekväm att använda
• Lätt att justera höjden med
knappjustering (6 olika höjder)
• 5 justeringshöjder för armstöden och 4
när armstöden används som sidoklaffar
• Huvuddeljustering NU med gasgolv
• Formad framdel – för ökad
bekvämlighet för kunden
• Stabil
• Mått: bredd 53 cm längd 200 cm
Art.nr.
115102

4.690,-

pris exkl. moms
NU! 4.690,-

Transportväska med hjul
Art.nr.
115123

pris exkl. moms
835,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Dynair balansdynor –
balans och kroppskontroll
Dynair produktgrupps nyheter Dynair extreme och Dynair Pro
tillsammans med fyrkantiga balansdyna ger mer för balanssamt coreträning. Luftfyllda balansredskap kräver användaren
att aktivera balans- samt upphållningsmuskulatur effektiv vid
varje rörelse. Man kan utnyttja av d vid träningen på golvet, i
sängen eller på stolen.

TOGU Dynair® Pro
Den första bollkudden nu kombinerad med en stabil platta – två verktyg i ett.
Ytterligare möjligheter för sensori-motor, proprioceptiva och koordinationsträning och terapi. Bra för anklar och knä områdes terapi och träning men även
som användning som balanstränare och använd som en normal Dynair boll.
• Speciellt för att stå på ben fysioterapi
• Absolut säker med extra antiglid yta och platta
• TOGU kvalitet – 100% tillverkad i Tyskland

Introduktionspris

11394P

Den största medlemmen i Dynair familjen. Idealisk som kudde och meditations säte. Utmanar djupmuskulaturen i bålen och ryggen. Är även utmärkt
för ryggträning och bålstabilitets träning liggande på mage eller på rygg.

11394E

Material: Ruton med nål-ventil
Storlek: ca.36 cm diameter x 10 cm
Max.belastning: ca.150 kg
Färg: Orange med svart platta

990,-

TOGU Dynair® Extreme

Storlek: ca.80 cm diameter
Material: Ruton med nål-ventil
Senso retande nipplar på ena sidan och slät,
mjuk yta på den andra sidan.
Max.belastning: ca.200 kg
Färg: Lila
ÄVEN LÄMPLIG FÖR BARN

Introduktionspris

990,-

Hela Dynair produktfamiljen

TOGU Dynair® Cardo balansdyna
Fyrkantiga Dynair Cardo balansdyna passar utmärkt för rehabilitering och
träning av nedre och övre extremiteter samt bål/Core. Dynair kan användas
som ett dagligt ergonomiskt träningsredskap och för hållning/positionsövningar. Lätt att variera.
Storlek: 32 x 32 cm, höjd 7 cm
Ena sidan med små nipplar för senso-träning, den andra slät och mjuk
Max.belastning: ca.200 kg
Nu bara
Färg: svart, mörkblå och röd
(kan variera vid leverans)
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

nu tillsammans

2100,11394

350,15

Gruppträning
Wrange kettlebell
Art.nr.
3019
3029
3023
3024
3025
3028
3026
3027
3022

Wrange neopren hantlar

4 kg
6 kg NYHET!
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
32 kg
kettlebellställ

pris exkl. moms
st. 185,00
st. 209,00
st. 290,00
st. 390,00
st. 490,00
st. 665,00
st. 745,00
st. 820,00
st. 3.290,00

Vid större antal, begär offert!

• Mjuk och bekväm neopren
• Vikter 1-5 kg
Art.nr.
pris exkl. moms
3351 Wrange hantel grön 1 kg
35,00
3352 Wrange hantel röd 2 kg
70,00
3353 Wrange hantel blå 3kg
100,00
3354 Wrange hantel lila 4kg
130,00
3355 Wrange hantel svart 5kg
170,00

Wrange Pro vinylhantlar
• Solid och bekväm vinytbeläggning
• Vikter 1-5 kg
Art.nr.
3351PRO
3352PRO
3353PRO
3354PRO
3355PRO

pris exkl. moms
55,00
90,00
135,00
155,00
190,00

Wrange hantel 1 kg
Wrange hantel 2 kg
Wrange hantel 3 kg
Wrange hantel 4 kg
Wrange hantel 5 kg

Wrange hantelställ
Art.nr.
13386
335000

pris exkl. moms
ställning för neopren
hantlar
2.300,00
ställning för vinyl
hantlar
2.650,00

Fysioline Pump set
Set innehåller:
• En stång och ett lås par
• Vikter: 2 x 1,0 kg, 2,5 kg och 5,0 kg
Art.nr.
13332

pris exkl. moms
1 st

750,00 kr/st

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Original Don Oliver!

BOSU Pro Balance Trainer
Art.nr.
BOSU
BOSUTELINE ställning

pris exkl. moms
1.285,00
2.780,00

Reebok Step
•
•
•
•

3-steg höjdinställning: 15, 20 eller 25 cm
enkel att justera
halkfria golvblock och yta
90 x 35 cm, vikt 7,5 kg

Art.nr.
RE10150

pris exkl. moms
850,00

Medicinbollar
Art.nr.
pris exkl. moms
11368 gymnastikboll 19cm
130,00
491000 Redondo Ball 22cm
65,00
för gruppträning
491200 Spirit Ball 18cm FOAM
68,00

491000

491200

Nya Wrange Medicinbollar
Art.nr.
CF11383
CF11385
CF11386
CF11387
CF11388

pris exkl. moms
204,00
221,00
259,00
303,00
332,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Gruppträning
Fysioline fitnessmattor

Comfort

Sport

Vägg upphängning

• Mjukt, halkfritt och hållbart material
(vinyl)
• Lätt att rengöra
• Innehåller inte ftalater eller triklosan
• Sanitized® -yta
Kan hängas upp behändigt. Ställningen har
rum för ca. 8-12 mattor beroende på tjocklek av mattorna. Obs! Fysioline Sport och
Comfort mattorna har alla färdiga hål för
att enklet hängas upp.

Art.nr.
pris exkl. moms
56010 Fysioline Sport Short
100 x60 x1 cm grå
248,00
56009 Fysioline Sport
140 x60 x1 cm grå
298,00
56011 Fysioline Sport Long
180 x60 x1 cm grå
398,00
56012 Fysioline Comfort
140x60 x1,5cm oceanblue 498,00
56013 Fysioline Comfort Long
180x60 x1,5 cm oceanblue 685,00
56014 Fysioline Elite
185 x70 x1,5 cm oceanblue 765,00
56015 Fysioline Premium
180x100 x1,5 cm oceanbl. 1175,00

aeroSling
Mångsidig, effektiv och lättanvändbar träningsredskap som väger endast ett kilo
men tål över 100kg.
•
•
•
•
•
•

Handtag kopplad med trissa ger extra utmaning till träningen
Snabb och lätt justering av handtag
Lätt att sätta på dörr, stång, gren eller krok
Ger möjlighet för effektiv funktionell hel kroppsträning
Kvalitetsmaterial som håller vid träning inom-eller utomhus
Mångsidigt träningsredskap för personlig träning, samt gruppträning och
rehablititering

Extra utrustning: Väggjustering, höftbält, golvstativ för tre tränare, och en
andra trissa för dubbel fästning.

Art.nr.
LA5090

aeroSling

pris exkl. moms
1600,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Monark
Monark 928E version 2.
En förnyad, förbättrad modell av denna
pendelsvågsergometer
Nya Monark 928E är en unik ergometer som uppfyller behovet av säkra
tester och användarvänlig träning i en och samma produkt.
Lågt insteg kombinerat med snabba inställningar gör den enkel att använda, tål dessutom 250kg i användarvikt. Den största förändringen med
nya 928E är displayen och justeringen av belastningssystemet.
Belastningen justeras i watt genom och - knappar på displayen. Det gör
att cykeln blir varvtalsoberoende, dvs cyklisten kan cykla i vilken takt som
helst den känner utan att effekten påverkas. Under träning eller test visas
utförlig information som sedan kan sparas på minneskort eller skickas till
PC via USB kabel för vidare behandling.

Viktiga funktioner/förändringar på nya 928E:
•
•
•
•
•
•

Överföring av data till PC via USB-kabel eller minneskort.
Används till både test och träning genom 3 olika
program: ÅSTRAND-YMCA-MANUAL.
Justering av belastning direkt i display via - knappar.
Förenklad programmering av person/testdata.
Utförligare visning av test och träningsdata.
Varvtalsoberoende (vid test bör dock personen hålla fast varvtal).

PRIS: 20.800,00

Kr

(moms. och frakt tillkommer)

Monark 927X träningscykel
En modell med ett brett användningsområde. Passar både för lättare rehab
och seriös träning. Stora variationsmöjligheter med olika program och
elektroniskt styrd belastning. Det tunga svänghjulet förstärker den goda
cykelkänslan. Visar watt i displayen (dock ej för tester).

PRIS: 10.800,00

Kr

(moms. och frakt tillkommer)
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Försäljningsinformation

NYHET!
Thera-Band Shoulder Pulley
– för skulder rehabilitering

Välkommen som kund hos Fysioline AB. För
mer detaljerad information avseende bl.a.
garanti, service och ev. reklamation vänligen
kontakta oss.

• Pulley för rörelse träning av skuldra som är
utrustad med trissa fördörrfästning
• •
Känn igen Thera-band färgerna i snöret, som
bidrar till motivation och förenklar rådgivning.

Priserna gäller exkl. moms. och frakt.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Leasing förmånlig sådan från 5000 kr.
Leasingexempel är räknade på 0% kontant, 60
månader och 10% restvärde. Uppläggningskostnad (495 kr), ev. försäkring samt aviavgift
(50 kr) tillkommer.
Tack för din order.

Art.nr:
TBpulley

pris exkl. moms
2250,00

FYSIOLINE SWEDEN AB

Tel. 08-760 6100
Fax 08-760 6110
NU OCKSÅ LATEXFRI
Thera-Band 22 m
• Färger motsvarar Thera-Band
latexband färger
• Utan puder

Art.nr.
50334
50344
50354

Thera-Band
träningsbandrulle 45 m

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Art.nr.
11316
11317
11318
11319
11320

22m röd
22m grön
22m blå

pris exkl. moms
710,46
760,89
800,54

www.fysioline.se
info@fysioline.se

Kontakter

Mia Seldée
Tel. 08 - 760 61 00
mobil: 070 - 28 35 224
mia.seldee@fysioline.se
Vi finns nu på denna adress:
Förrådsvägen 18
14146 HUDDINGE

pris exkl. moms
45,72 m gul
895,00
45,72 m röd
925,00
45,72 m grön
1.050,00
45,72 m blå
1100,0
45,72 m svart
1.295,00

www.fysioline.se

