
Springkubus
Trainingshulp voor toestelturnen, sportclubs en schoolsport. Hoogwaardige schu-
imstofkern, landingszone en zijden met roosterweefsel, optimale luchtcirculatie en 
huidvriendelijk, anti-slip geprofileerde onderzijde, 4 draaggrepen en weerbestendige 
ritssluiting. Afmetingen: 200 x 100 x 80 cm. Kleur: groen. 
L2519 l Stuk 899,-
W 40 kg  

899,-

Plooibare landingsmat

Veelzijdige landingsmat. Gemaakt van polyetherschuim, overtrokken met antislip 
gecoat Trevira zeer sterk materiaal. Gladde bovenkant, onderkant geprofileerd 
met antislip eigenschappen. Zijpanelen van matte stof met ingelaste luchtstrip, 
met kunststof ritssluiting en 4 handgrepen.

G3931 l 25 cm Stuk 659,-
W 38 kg  
G3932 l 30 cm Stuk 729,-
W 52 kg  

vanaf 659,-

Trapezium Springkasten
Veelzijdig te gebruiken voor zowel junior- als seniorensport, voor scholen, verenigingen, 
revalidatie, recreatieprogramma’s, ... Schuimstof springkasten zijn veiliger dan houten 
springkasten en bieden op basis van de constructie de noodzakelijke stabiliteit voor 
het aanleren van uitgekiende beweging- en gymnastische-oefeningen. Slijtvaste 
hoes van synthetisch materiaal, anti-slip uitgevoerd, d.m.v. klittenband gekoppeld, 
schuimstof vullingen vast en elastisch. De individuele delen kunnen als element voor 
vele turnoefeningen worden ingezet. Lopen, springen, huppelen van kastdeel naar 
kastdeel wordt veiliger en aangenamer en helpt uitstekend bij het opbouwen van 
vertrouwen. Het aanleren van bewegingsvormen wordt gemakkelijker.
G1941 l 120 x 90 x 120 cm 3-delig Stuk 829,-
W 40 kg
G1942 l 120 x 90 x 120 cm 4-delig Stuk 949,-
W 52 kg
G1940 l 85 x 60 x 75 cm 3-delig Stuk 395,-
W 18 kg

vanaf 395,-

SPRINGKUBUS
PLOOIBARE LANDINGSMAT

Het bovenste gedeelte van de 
mat is inklapbaar.

TRAPEZIUM SPRINGKASTEN

- Flexibele combinaties met andere gymnastiektoestellen, bijv. op de evenwichtsbalk 
- Zachte impact van alle kanten 
- Gemakkelijk transport 
- Geen montage- en demontagetijd 
- Huidvriendelijk 
- In hoogte verstelbaar door matten eronder of bovenop te leggen 
- Stabiele standaard dankzij de antislipvoet 
- Kan dwars en in de lengte worden gebruikt

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Springkasten uit schuimstof




