
Een nieuw en effectief product met doelgerichte meetsoftware en afwisselende spelsoftware.

Gebaseerd op de oefentol om staande balans, reactievermogen en coordinatie te trainen 

voor fitness, preventie en therapie

Sensamove is een jong en innovatief bedrijf, dat interactieve bewegingsapparatuur 

ontwikkelt en produceert. Sensamove wil bewegen stimuleren door het leuker en 

afwisselender te maken en de resultaten van bewegen meetbaar te maken. 

De producten helpen rompstabiliteit, coördinatie en reactievermogen te herstellen, 

te verbeteren en in conditie te houden. 

sensbalance MiniBoard
  

met Meet-, Oefen- en Game software



Sensbalance MiniBoard 

Het Sensbalance MiniBoard combineert de interactieve trainingssoftware en oefenspellen 

met de eigenschappen van een standaard oefentol/balansplank. Hierdoor ontstaat er een 

nieuw en zeer effectief product in de serie interactieve balansproducten van Sensamove. 

Vooral door het gebruik van makkelijk te verwisselen opzetstukken om de kantelhoek en/of 

moeilijkheid te kunnen variëren is het MiniBoard heel breed inzetbaar.

Specificaties MiniBoard

Het MiniBoard is gemaakt van hoge kwaliteit berkenhout en maakt gebruikt van rubber 

opzetstukken in verschillende hoogtes. Hieronder vindt u de belangrijkste specificaties: 

• Houten oefentol + antislip toplaag (40cm diameter). 

• Snel opzetstukken verwisselen met kliksysteem d.m.v. magneten.

• Verkrijgbaar met USB aansluiting en/of optionele Wireless module.

• Inclusief basis-software met 28-oefenspellen en aanvullende meetsoftware met 

opslagfunctie zodat progressie/bewegingen inzichtelijker worden.

• Diverse opzetstukken verkrijgbaar:

• Rubber opzetstuk rond met 10 / 15 / 20 graden kantelhoek

• Rubber opzetstuk kantel (beweging naar 2 kanten met 15 kantelhoek)

Sensbalance Software

Met de Sensbalance Spel Software wordt  het spelelement aan de oefeningen toegevoegd. 

Bewegen wordt opeens heel erg leuk. De soms eentonige fitness of therapie oefeningen 

krijgen hiermee een nieuwe dimensie. Met afwisselende en uitdagende spelniveaus worden 

gebruikers gestimuleerd om meer en specifieker te bewegen. Het plezier in het spel en 

toegenomen motivatie hebben een positieve invloed op het doorzettingsvermogen en het 

effect van de oefeningen, zowel individueel als in groepsverband!                                                                                                     

Sensbalance Meet- & Oefen Software 

Bij het bewegen op de producten registreren sensoren de kantelingen, met de Sensbalance 

Meet- & Oefen Software worden daarna de meetgegevens weergegeven op een monitor. 

Door de meetbaarheid en de onmiddellijke visuele terugkoppeling worden de bewegingen 

inzichtelijk gemaakt en kan balans en rompstabiliteit interactief en daardoor doelgerichter 

en effectiever geoefend worden.
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