
Springtafels

TOEBEHOREN

Aanloopmat TRIFLEX
Aanloopmat (breedte 100 cm, hoogte 25 mm), totale 
lengte 25 meter. Kleur SPIETH blauw.
G8740 l Stuk 1.499,-
W 70 kg

1.499,-

Spieth® Handbeveiligingsmat
Maat 120x100x3cm
G3679 l Stuk 199,95
W 6 kg

199,95 Bescherming
originele bekleding, genaaid aan de rand-
en, met ingewerkt spansysteem als extra 
bescherming van het bovenste deel.
G8742 p Stuk 799,-

799,-

SPIETH® Rondat-mat
Voorwaartse en zijdelingse be-

scherming bij het overstappen. Het 
gebruik is verplicht bij FIG-wedstrijden. 

Afmetingen: 102 x 120 cm of 140 x 120 cm. 
G3678 l 102 cm Stuk 419,-
W 15 kg
G3792 l 140 cm Stuk 579,-
W 12 kg

Aanloop- en spring element
ORIGINAL Reuther. Bestaande uit een 
aanloop track (breedte 100 cm, hoogte 25 
mm) gemaakt van speciaal schuim mate-
riaal met aan het einde een springplank 
in het midden. Voorzien van gaten om 
spankabels vast te maken in vloer, totale 
lengte 25 meter. Kleur SPIETH blauw.
G8741 l Set 2.499,-
W 135 kg

2.499,-

SPIETH® Springtafel ERGOJET RIO

G8725 l Stuk 4.099,-
W 166 kg

- SPIETH® springtafel ERGOJET RIO, Originele Reuther 
- FIG gecertificeerde springtafel, Hoogte instelbaar 
van 100 - 140 cm in stappen van 5 cm - Geïnte-
greerd vervoerssysteem, met grondverankering 
Gewicht: ca. 150 kg

Spieth® Springtafel ERGOJET CLUB
Ideaal voor mannen en vrouwen, in hoogte verstelbaar 
met gasdrukveer 90-135 cm, afstootvlak ca. 95 x 120 
cm uit leder. Inclusief geïntegreerd transportsysteem.
G8684 l Stuk 3.099,-
W 145 kg

Bescherming
originele stoffen bekleding, genaaid aan de randen, 
waarbij spansysteem ingewerkt is en dus extra be-
scherming biedt.
G8743 p Stuk 799,-

Spieth® Springtafel ERGOJET JUNIOR
Ideaal voor kinderen en tieners, mini versie, zacht af-
drukoppervlak op een onderstel uit sterke stalen poten. 
Met non-marking wielen. Hoogteverstelling 85-125 cm 
in trappen van 5 cm.
G8674 l Stuk 1.399,-
W 65 kg

1.399,-

3.099,-

zonder springtafel, spring-
plank en rondat mat

4.099,-
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