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Spieth® Ringstel BERLIN
ORIGINAL REUTHER. Ophanging van de ringen voorzien 
van een veerelement, een dempingsmodule is ingebouwd 
in de bovenste (horizontale) balk. Frame van vierkante 
buis demonteerbaar in elementen van max. 270 cm, 
hoogteverstelling per 5 cm van 592,5 – 612,5 cm, met 
geplastificeerde staalkabels, draaibaar gelagerde ophan-
ging met instelbare hoogte-fijneafstelling. Voorzien 
van 70 cm lange chroomleren riemen met ingenaaide 
multiplex ringen en dubbelverspanning met snelspanners. 
Noodzakelijke minimale hoogte van de hal: 6,20 meter.
G3490 l Stuk 3.599,-
W 155 kg

3.599,-

Plafond ophanging
Ringen met kabels voor de vaststaande Ringstel.

G3439 p Set 2.099,-

2.099,-

Plafond ophanging
Zonder kabels, ringen en bevestigingsklemmen.
G3438 p Stuk 1.349,-

Gewicht uit rubber
voor activeringskabel van het ringapparaat, volgens GUV.
E9631 p Stuk 33,95

Gewichtszak
Ideaal om de touwen te verzwaren, zodat die onder het 
plafond kan worden ondergebracht om dan gemakkelijk 
terug te brengen naar de grond.
P8459 p Stuk 39,95

39,95

SPIETH® Ringenset plafond
Ringenset voor bevestiging aan het plafond met zwenk-, 
touw- en veerelement. Met draaibestendige kabelophan-
ging om rechtstreeks aan het plafond te bevestigen. 
Verschillende lengtes zijn op aanvraag beschikbaar. 
Levering: een paar.
G9705 p Paar 749,-

749,-

33,95

Gelamineerde houten ringen
Gemaakt van waterdicht gelamineerd hout, volledig 
met scheurvaste PE-stof, met ophangriem voor 
ophanging in karabijnhaken.
G1912 p Paar 109,95

109,95

Trapezestang
Ongeveer 72 cm lang, gemaakt van verchroomd 
roestvrij staal. Inhangbeugels met veiligheidspal voor 
eenvoudige montage op ringen. Max. Laadvermogen: 
120 - 150 kg. Made in Switzerland: onderhoudsvrij, 
duurzaam. Levering zonder ringen en touwen.
G7270 p Stuk 169,95

169,95

Trapezestang
Gemaakt van hout met speciale hulpstukken, kan 
eenvoudig worden gemonteerd in de ringen, ca. 
66 cm lang. Levering zonder ringen en touwen.
G7269 p Stuk 94,95

Ringenset
1 paar ringen uit waterdicht, verlijmd hardhout en 
1 paar kabels uit PP Multi 12 mm, weerbestendig, 
bovengesplitste ring, gelast en gegalvaniseerd. Voor 
3 m hoogte (andere lengtes op aanvraag). Levering 
zonder klinknagels en schroefhaken.
G1911 p Set 155,95

155,95

Houten Ringen
Per paar, weerbestendig
G3491 p Paar 59,95

59,95

94,95

TOEBEHOREN RINGEN
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