
Sling accessoire met rol
Multifunctionele configuratie voor alle 
fysieke en therapeutische oefeningen, als 
set verkrijgbaar. Alle sluitingen en kara-
bijnhaken zijn uit roestvrij staal. Gordels 
zijn gemaakt van hoogwaardig katoen met 
comfortabele zachte Diolen binnenvulling.
T3629 p Stuk 37,95

37,95

Vortex met ring
Uit edelmetaal, Ø 70 mm
T3634 p Set 27,95

Karabijnhaken
Karabijnhaak met veerondersteunde kliks-
luiting. Diameters verschillen afhankelijk 
van de lengte.
E6300 p 50 mm Stuk 1,90
E6301 p 60 mm Stuk 1,95
E6302 p 70 mm Stuk 1,95
E6303 p 80 mm Stuk 2,30

Fixatieband met velcro
Afm: (LxB) 250 x 7 cm
T3627 p Stuk 29,95

Fixatieband met velcro
Afm: (LxB) 250 x 5 cm
T3626 p Stuk 31,95

31,95

29,95

Wandslingtafel
De wandslingtafel is gemaakt van robuust vierkant staal (30x30 mm 
of 40x40 mm) en wordt met behulp van 2 driehoekige muurbeugels 
op massieve wanden gemonteerd. Het gelaste golvende traliewerk 
heeft een rastering van 50x50 mm en is 5 mm dik. De kamerhoogte 
moet minimaal 260 cm zijn. Als de kamerhoogte toch lager is, is 
maatwerk van de beugels, tegen een meerprijs, mogelijk. Geleverd 
met bevestigingsmateriaal.
T3637 l 120 x 60 cm Stuk 449,-
W 30 kg  
T3638 l 190 x 70 cm Stuk 499,-
W 35 kg  

vanaf 449,-

Slingertafel ter bevestiging aan het plafond
De slingertafel is gemaakt uit robuust vierkant staal en heeft een 
stabiliserende centrale steunbalk. Het gelaste golvende traliewerk 
heeft een raster van 50 x 50 mm en is 5 mm dik. De plafondbeugels 
zijn gemaakt van 8 mm dik aansluitend plat staal. Geef bij uw bestel-
ling a.u.b. de kamerhoogte tot aan het plafond aan. Levering zonder 
bevestigingsmateriaal.
T3648 l 120 x 60 cm Stuk 379,-
W 40 kg  
T3636 l 190 x 70 cm Stuk 479,-
W 48 kg  

vanaf 379,-

Opmerking: Gelieve altijd de plafondhoogte 
te vermelden bij het bestellen! Montage 
enkel op betonnen plafonds of plafonds met 
speciale onderbouw!

Bevestigingsmateriaal
Wij bieden een bevestigingsset voor betonnen en houten plafonds aan 
om de dakroosterframes te kunnen bevestigen.
T3641 p Voor beton Set 25,95
T3642 p voor hout Set 10,95

Elastiek
Multifunctionele configuratie voor alle fysieke en thera-
peutische oefeningen, als set verkrijgbaar. Alle sluitingen 
en karabijnhaken zijn uit roestvrij staal. Gordels zijn 
gemaakt van hoogwaardig katoen met comfortabele 
zachte Diolen binnenvulling.
T3621 p 5 kg Stuk 5,95
T3622 p 10 kg Stuk 6,95
T3623 p 15 kg Stuk 7,95

vanaf 5,95

Vrijstaande Slingtafel standaard
Het frame en het raster vormen een stabiele en robuuste 
constructie. Het frame is gemaakt van vierkant staal 
(50x50 mm) met extra kruissteunen. Het roosterframe 
is ook gemaakt van vierkante stalen (50x50 mm) en 
heeft een 5 mm dik golfgrating met het raster 50x50 
mm. De meegeleverde telescopische staaf kan worden 
gebruikt in 9 verschillende hoogten, tussen de poten. De 
telescopische staaf is uitgerust met eyelets en maakt de 
bevestiging van rubberen banden of andere hulpmiddelen 
mogelijk. De stabiliserende middensteun dient bovendien 
als een houder voor een ophangring. Afmetingen en 
technische gegevens: Totale hoogte: 204 cm, lengte 
omlaag / omhoog: 255/205 cm, breedte omlaag / om-
hoog: 112/73 cm.
U2115 l Stuk 1.199,-
W 85 kg  

1.199,-

ZANDZAK

Veelzijdig inzetbaar in gymnastiek en fysiotherapie. 
Fijnkorrelige vulling met hoogwaardige kunstleerhoes.

T3530 p 0,5 kg Stuk 6,95
T3531 p 1 kg Stuk 7,95
T3532 p 2 kg Stuk 8,95
T3533 p 3 kg Stuk 11,95
T3534 p 4 kg Stuk 13,95
T3535 p 5 kg Stuk 14,95

vanaf 6,95

0,5 kg - 15 x 15 cm 
1,0 kg - 25 x 15 cm 
2,0 kg - 30 x 15 cm 
3,0 kg - 40 x 20 cm 
4,0 kg - 35 x 25 cm 
5,0 kg - 30 x 30 cm

ZandzakZandzak met klittenbandsluiting
T3537 p 0,5 kg Stuk 9,95
T3538 p 1 kg Stuk 10,95
T3539 p 2 kg Stuk 10,95
T3540 p 3 kg Stuk 14,95
T3541 p 4 kg Stuk 15,95
T3542 p 5 kg Stuk 16,95

vanaf 9,95

Zandzak met ring
T3544 p 0,5 kg Stuk 10,95
T3545 p 1 kg Stuk 10,95
T3546 p 2 kg Stuk 11,95
T3547 p 3 kg Stuk 15,95
T3548 p 4 kg Stuk 15,95
T3549 p 5 kg Stuk 16,95

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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Hangtherapie




