
3-delige mat herenbrug
3-delige beschermmat voor wedstrijd herenbrug (Art. 
G5181) en multifunctionele herenbrug (Art. G5180). 
Geschikt voor het vullen van de binnen- en buitenkant 
van de brug en het afdekken van de dwarsliggers. Totale 
breedte ca. 125 cm. 
G5186 l Stuk 349,-
W 10 kg

3-delige mat voor jeugd herenbrug
Voor G5182, voor het vullen van de binnen- en buitenkant 
van de brug en voor het afdekken van de dwarsliggers. 
Totale breedte ca. 125 cm. 
G5184 l Stuk 349,-
W 10 kg

349,-

1-delige inlegmat
1-delige inlegmat voor wedstrijd herenbrug (Art. G5181) 
en multifunctionele herenbrug (Art. G5180). Geschikt 
voor het vullen van de binnenkant van de brug, totale 
hoogte 6 cm.
G5185 l Stuk 129,95
W 5 kg

129,95

1-delige inlegmat voor jeugd herenbrug
Voor G5183, voor het vullen van de binnenzijde van de 
herenbrug, totale hoogte 6 cm.
G5183 l Stuk 129,95
W 5 kg

Multifunctionele herenbrug
In hoogte verstelbaar van 120-185 cm 
of 120-230 cm. Breedte verstelbaar van 
38,5-55,5 cm. Gietstalen constructie met 
stabiel stalen frame, speciale multiplex 
balken met 350 cm ingelegde staalkabel. 
Ingebouwd transportmechanisme met 
vier kogelgelagerde dubbele zwenkwielen 
(Ø=75 mm).
G5180 l Stuk 2.799,-
W 235 kg

2.799,-

Magnesiumhouder
Uit platstaal, met opbergbakje, verplaatsbaar door 
3 zwenkwielen.
G3765 p Stuk 169,95

169,95

Kübler Sport® Magnesiumblok
65 g
G4405 p Stuk 2,95

Kübler Sport® Box magnesiumblokken
Ca. 500 g, bevat acht magnesiumblokken van 
elk 65 g.
G4406 p Stuk 15,95

15,95

Gelaagd houten ligger
350 cm, Profiel 51 x 41 mm, met afgeronde hoeken.
G5138 l Stuk 179,-
W 8 kg

Gelaagd houten ligger
met drie glasvezel veiligheid inzetstukken, 350 
cm lang.
G2970 l Stuk 999,-
W 7.5 kg

MULTIFUNCTIONELE HERENBRUG

 B Brug en ongelijke leggers

 B Barre met stalen

 B kabelinvoer

 B Gemaakt in Duitsland

349,-2

Gelaagd houten ligger met staalkabelinzetstuk
350 cm, profiel 51 x 41 mm, met afgeronde ui-
teinden. Met staalkabelinzetstuk als bescherming 
tegen doorbuigen bij breuk.
G5137 l Stuk 259,-
W 9.5 kg

TOEBEHOREN

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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