
SPIETH® Circulair steunpad
1 stuk, (Lx BxH): 27 x 14 x 4 cm. Gemaakt van voor-
gevormd schuim met nylon deksel om de polsen te 
beschermen in de ronde flanktraining. Gemakkelijke 
bevestiging door snelsluiting.
G9660 p Stuk 129,-

129,-
SPIETH® Grondpaard
Wedstrijdturnpaard op lage voeten. Hoogte: 35 cm, 
breedte: 35 cm. Verstelbare, afneembare aluminium 
competitiebeugels. Stabiele stand door brede houten 
voeten en rubberen elementen. Bekleding uit rundsleer.
G9657 l Stuk 1.599,-
W 50 kg  

1.599,-

SPIETH® Beugelbord
Afmetingen (LxBxH): 135 x 42 x 12 cm, met 2 rubberen 
kussens, speciaal geschikt voor circulaire flanktraining. 
Maakt oefeningen vlakbij de grond mogelijk, flexibel in 
de hal inzetbaar.
G9658 l Stuk 899,-
W 15 kg

899,-

Spieth® Paard met bogen
ORIGINAL REUTHER, FIG gekeurd, met 2 schuine stalen 
poten en ingebouwde wielen. Voeten met rubberen pads. 
Hoogte verstelbaar 110-150 cm. Paard met speciale vulling 
en rundlederen hoes, inclusief massief aluminium bogen. 
Spanketting met slot voor veilige stand.
G3550 l Stuk 2.929,-
W 94 kg  

2.929,-

Bänfer® Paard met bogen EXCLUSIVE
Natuurlijk leder
G3300 l Naturel Stuk 2.249,-
W 130 kg  

2.249,-

SPIETH® Beugel uit hout voor miniturnpaard
Houtbeugel voor het minipaard Junior (G9656) bestaand 
uit multiplexhout. De levering bevat één beugel; voor het 
paard zijn twee stuks nodig.
G9661 p Stuk 159,-

159,-

SPIETH® Grondpaard
Afmetingen (LxBxH): 140 x 45 x 50-65 cm, hoogte 
verstelbaar in stappen van 5 cm. Benen met rubberen 
voeten, leren bovenkant. (G9661) en pads (Art.G9660) 
zijn apart verkrijgbaar.
G9659 l Stuk 1.699,-
W 36 kg  

1.699,-

SPIETH® Minipaard Junior
90% van de afmetingen van een regelmatig stapelpaard 
in hoogte, romp en beugels. Bekleding gemaakt van 
100% rundsleer.
G9656 l Stuk 1.799,-
W 65 kg  

1.799,-

Transportsysteem universeel
Universeel verrolsysteem geschikt voor evenwichts-
balk G3330 of turnpaard G3300 en G3301 . Twee 
stuks zijn per eenheid nodig.
G3302 p Stuk 69,95

Spanketting Y vorm
Voor paard met beugel EXCLUSIVE
G3304 p Stuk 54,95

54,95

69,95
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