
Spieth® Springplank ERGOTRAMP
Apparaat voor de overgang van de trampoline naar de 
springplank. Ergonomische vorm, hoge ophanging, meer 
basishoogte. Kan gebruikt worden als springplank. Met 
elastische springdoek, versterkte veren en kussens voor 
gezamenlijke veilige springen en een hoge veiligheid. 
Maat 135 x 100 x 26-32 cm (hoogte verstelbaar) met 
zeer ondiep toegangsgebied. Gemakkelijk te transporteren 
dankzij geïntegreerde transportrollen.

G2364 l Stuk 899,-
W 35 kg

899,-

Trampolinespringplank
De trampolinespringplank Booster Board combineert 
de functionaliteit van een klassieke springplank met de 
dynamiek, de lichtheid en het springen van een trampoline. 
De trampolinespringplanken zijn speciaal ontwikkeld voor 
alle leeftijden en prestatieklassen. Gemakkelijk transport 
door geïntegreerde wielen.
G2360 l Stuk 929,-
W 44 kg  

929,-

Spieth® Handbeveiligingsmat
Maat 120x100x3cm
G3679 l Stuk 259,-
W 6 kg

259,-

SPIETH® Rondat-mat
Voorwaartse en zijdelingse bescherming bij het over-
stappen. Het gebruik is verplicht bij FIG-wedstrijden. 
Afmetingen: 102 x 120 cm of 140 x 120 cm. 
G3678 l 120 cm Stuk 419,-
W 15 kg
G3792 l 140 cm Stuk 679,-
W 12 kg

vanaf 419,-

Bänfer® Radmat
Veiligheidsmat voor het springbord bij radsprongen.
G3999 l Stuk 339,-
W 15 kg

339,-

Transportwagen voor springplanken
Stalen buis, poedercoating, voor maximaal vier 
springplanken. GS certificaat.
G3669 l Stuk 169,-
W 12 kg

169,-

Springplankwagen
Solide staalbuisconstructie met 4 zwenkwielen voor 
veilig transport en de praktische opslag van maxi-
maal 4 springplanken. De beugelafstand is 50 cm, 
dus ook hoogspringborden kunnen worden vervoerd.
G3858 l Stuk 199,-
W 20 kg

199,-

- Afmetingen: 135 x 100 x 26-32 cm 
- Hoogte verstelbaar 
- Geïntegreerde transportrollen

SPIETH® SPRINGPLANK ERGOTRAMP

 B Kindvriendelijk transport dankzij de rollen

 B Low-impact springen

 B In hoogte verstelbaar

 B Stabiel

 B Stabiel

 B In hoogte verstelbaar

 B Low-impact springen

 B Kindvriendelijk transport dankzij de rollen

TRAMPOLINESPRINGPLANK

MADE IN
GERMANY

- Afm: 135 cm x 100 cm 
- springvlakafmeting: 93 cm x 57cm 
- Overall randkussen open-einde: 2,2 cm 
- In hoogte verstelbaar van: 26,5 tot 32 cm 
- Gewicht: 33 kg; Belastbaar tot 90 Kg 
- Optioneel met Entry Zone Prodection beschikbaar

- Platte barrière 
- open ingangszone (in de Open - End modelversie) 
- Laag 
- impactspringen, uitstekende startdynamiek 
- in hoogte verstelbaar 
- hoogste veiligheidsnormen door de unieke Eu-
roTramp Overall-frame en veerkussen systeem

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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Trampoline springplank




