
Saltogordel
Anatomisch ontworpen behendigheidsriem voor comfortabele pasvorm. Hoge kwaliteit. 
Zeer veilige constructie en het maximum aan comfort. Top materiaal gemaakt van 
nylon met een PE-schuimvulling.
G8420 p tot 35 kg Stuk 419,-
G8421 p tot 65 kg Stuk 419,-
G8422 p tot 90 kg Stuk 419,-

419,-

Beschermingsmat Tramp
Stoeien, springen, huppelen maar alles gebeurt veilig! Zoals bij een bodemtrampo-
line vormt het springvlak een groot oppervlak samen met de zachte bodem. Ook bij 
gewaagde sprongen landen de kinderen zonder gevaar op de 30 cm dikke mat. Ook 
het onbedoelde afschuiven van de trampolinemat op de veren wordt vermeden, want 
de frameafdekking is met een klittenbandsluiting vast met de trampoline verbonden. 
De zachte bodem kan voor opberging en transport worden samengeklapt. Een extra 
inbouwmat zo groot als de trampoline is daarin begrepen. Zo kunt u het systeem ook 
als zachte valmat gebruiken. Levering incl.: Opvouwbare mat 300 x 200 x 30 cm. 
Trampoline 100 x 100 cm met velcro aansluiting voor een veilige bevestiging van de mat.
G4737 l Set 1.999,-
W 93 kg  

1.999,-

Landingsmat
Landingsmatoppervlak 600 x 300 x 30 cm (gele lan-
dingsplaats: 400 x 200 cm, rode landingsplaats: 200 x 
100 cm), FIG-certificaat
G3559 p Stuk 1.449,-

1.449,-

Trampoline Icepad®

De Icepad® is de optimale trainingsondersteuning voor de 
trampolinesport. De mat van speciaal schuim is bedekt 
met een onbehandelde katoenen doek en wordt recht-
streeks op de trampoline gelegd. De Icepad® vermindert 
de rebound van de trampoline. Vooral voor beginners is de 
Icepad® een ideale trainingsbijstand; de mat is bovendien 
geschikt voor bijvoorbeeld de gehandicaptensport of 
voor revalidatiemaatregelen. De Icepad® wordt op de 
trampoline gelegd en gespannen met de karabijnhaken 
op de anker staven, heel gemakkelijk vast te maken. De 
spanbanden voorkomen uitglijden als extreme impact 
op de mat, zodat de mat steeds in dezelfde positie blijft 
als voor de landing.
G3510 l Stuk 699,-
W 15 kg

699,-

Spieth® Trampolinemat SECURA
top met elastisch, huidvriendelijke op-
pervlak. Inclusief 4 handgrepen. Grootte 
125x175x14cm
G3509 l Stuk 549,-
W 13 kg

549,-

Saltogordel
Gemaakt van split leder met riem verster-
king voor individueel gebruik.
G8778 p 60 cm Stuk 102,-
G8779 p 80 cm Stuk 105,-

vanaf 102,-

MADE IN
GERMANY

inklapbaar voor 
eenvoudig transport

De in de zachte vloermat geïnte-
greerde trampoline is gemakkelijk 
te verwijderen en te vervangen door 
een inbouwmat.

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 toebehoren




