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Eurotramp Minitramp 
“Team-Gym Premium”

De afspringtrampoline voor topsport,  
topsportacrobatiek en showgroepen. De 
minitramp Teamgym is absoluut geschikt 
voor turnsters en turners die een toestel 
wensen met grote stabiliteit, standzeker-
heid en een buitengewone werpprestatie. 
Door de speciale frameconstructie is dit 
de afspringtrampoline voor diegenen die 

Nieuw!  PE-Redskaber 
Springtafel “Tarpan”

Springtafel voor TeamGym. In hoogte ver-
stelbaar van 110–165 cm via geïntegreer-
de gasveer, verstelbaar door één persoon. 
Incl. paalbeschermingskussen. Voeten 
voldoen aan de FIG-eis van max. 120 cm 
lengte.
•  Standaard - rolinrichting: Rollen aan de 

zijkant van de tafel voor zijwaarts trans-
port

•  Speciaal - rolinrichting: Opheffen van 
het chassis via hendel, inclusief voet-
frame kussen 

Standard-Rolinrichting 
99 294 3608 Stuk 3.221,49 3.898,—
Speciaal-Rolinrichting 
99 294 3611 Stuk 4.069,42 4.924,—

5 jaar
garantie

In de discipline “Trampette” tonen al-
le leden van het team springelemen-
ten over een speciale trampoline, die 
aan het einde van een aanloopbaan 
wordt geplaatst. Meestal heeft de 
trampoline een bijzonder steile hoek 
om hoge sprongen te maken. Delen 
van het programma worden uitge-
voerd met een springtafel. Deze spe-
ciale springtafel is tot 1,65 m hoger 
dan “Turn-springtafels” en staat ach-
ter de trampoline. Er worden 3 rondes 
geturnd.

TeamGym

TeamGym
TeamGym is een teamsport op het ge-
bied van gymnastiek, die vooral popu-
lair is in Scandinavië en ook steeds po-
pulairder wordt in Duitsland. De focus 
ligt op het team. Er wordt steeds met 
muziek geturnd. Een team bestaat uit 
4-12 deelnemers (vrouwen, mannen of 
gemengd). Er zijn volgende disciplines:
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Bijpassende artikelen voor TeamGym

Breng variatie in de lichamelijke opvoe-
ding! U kunt veel meer geschikte artikelen 
vinden voor oneindig variabele bewe-
gingslandschappen in onze online-shop:
sport-thieme.nl/TeamGym

zie bv. :  Flick-Flack-Trainer

99 287 5604

bij de minitramps de prestatielimiet heb-
ben bereikt. Met volledige afdekking en 
framebescherming. 36 stalen veren, 185 
mm lang, ø 32 mm. In de hoogte verstel-
baar van 23,7 tot 28,5 cm. Poten met be-
weegbare, grote standplaten. Nu stan-
daard met verwijderbare transportwielen. 
5 jaar garantie! 
99 119 3608   Stuk 1.313,22 1.589,—
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: Z1A 18 06 30154 
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Nieuw!  PE-Redskaber 
Minitramp “Dorado”

Hoogwaardige trampoline voor TeamGym 
met een harde springmat. Werkt geluid-
loos. Eenvoudige hoogte- en hellingsver-
stelling: 65-70-75-80 cm, uitstekende re-
bound-eigenschappen, stabiele framevul-
ling, antislipvoeten. Opvouwbaar zonder 
gereedschap. 36 veren: voor junioren en 
clubsporten, 40 veren: voor topsporters. 
Ongeveer 79 kg per stuk. 
36 veren (geel springdoek) 
99 294 3901 Stuk 2.500,83 3.026,—
40 veren (rode springdoek) 
99 294 3914 Stuk 2.543,80 3.078,—
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36 veren
40 veren

Standaard-
Rolinrichting

Speciaal-Rolinrichting

Nieuw! Nieuw!
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Trampette

Nieuw!

99 293 9504

zie bv. : Landingsmatten


