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Bänfer Springtafel 
“ST-4 Exclusive-Microswing”

Springtafel voor competitie en topsport. 
Solide kolomconstructie van staal. Goed 
gepolsterde 2-delig lichaam, bedekt met 
echt kernrundsleder. Beschermpolster 
niet inbegrepen.
•    Groot afdrukvlak maakt het oefenen van 

nieuwe elementen gemakkelijker.
•    Met speciale microswing-uitrusting, die 

zorgt voor een vermindering van de 
krachtpieken in de handsteunfasen. 

99 106 3615   Stuk 3.560,33 4.308,—

Springtafels

Geïntegreerde 
metaalveren

Zijdelings 
aangebrachte 
hoogteverstelling

Spieth Springtafel 
“Ergojet Rio”

FIG-gecertificeerde wedstrijd springtafel 
met geïntegreerde metalen vering. Af-
drukvlak van dubbele GFK-schaal (LxB): 
120x95 cm.
•    Groot, boogvormig naar achteren licht 

hellende afsprongvlak

Spieth Springtafel 
“Ergojet Club”

Door zijn grote afdrukvlak is het het idea-
le trainingstoestel voor springoefeningen 
in scholen, clubs en in de jeugdwereld. 
Opstelvlak van een dubbele GFK-schaal 
(LxB): ca. 120x95 cm.
•    Ideaal trainingstoestel ook voor jongere 

gymnasten
•    2-zuilensysteem met bekleding 
99 121 0721   Stuk 3.136,36 3.795,—

Spieth Springtafel 
“Ergojet Junior”

Goed overgangsmiddel van de turnbok 
naar de springtafel. Met geïntegreerde, 
gepatenteerde metalen veer. Dit zorgt 
voor een hoge en gelijkmatig verdeelde 
elasticiteit over het gehele afdrukopper-
vlak. In vergelijking met het “Ergojet” een 
kleiner afdrukvlak, LxB: ca. 72x67 cm.
•    Groter afdrukvlak dan bij een turnbok
•    Hoge demping - bescherming van ge-

wrichten en schouders 
99 121 0734   Stuk 1.354,55 1.639,—
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Model

Merk 
Gebruikers

Hoogteverstelling
Hoogteverstelling 
stappen 
Hoogteverstel-
lingsysteem 
Rij-inrichting

Afmetingen
Opstelafmetingen
Gewicht 
Leder  

Artikelnummer 
Prijs
Certificaat

 4 3 versies beschikbaar
 4 Basiselementen zwaarder 
voor een veilige stand 
op de vloer

 4 Verbindingen door klitten-
band- en vliesverbindingen

Oefenspringtafel

Uitvoering 
2-delig

•    Optimale veerwerking door nieuwe veer-
constructie en betere drukverdeling op 
het springtafeloppervlak

•    Hoge demping - gewrichtsvriendelijk en 
schoudersparend

•    2-delig beschermkussen voor extra vei-
ligheid 

99 133 7512   Stuk 4.238,84 5.129,—

3 

2 

6 

5 

Nieuw!

Nieuw!  Sport-Thieme 
Oefenspringtafel “Soft”

Alternatieven voor conventionele 
springkasten voor springtraining van 
kinderen en beginners alsook voor 
methodische training. Basiselementen 
verzwaard voor een veilige stand op de 
vloer, verbindingen met klittenband en 
vliesverbindingen. Gemaakt van leer, 
polygrip en met een meerlagige speciale 
schuimstofkern.
2-delig
•    LxBxH: 80x60x90 cm, 44 kg
•    Componenten: top (50 cm), element: 

1x 40 cm
•    Verstelbare hoogte: 90 cm
3-delig
•    LxBxH: 90x75x125 cm, 86 kg
•    Componenten: top (50 cm), elementen: 

1x 50 cm, 1x 25 cm
•    Verstelbare hoogten: 75/100/125 cm
4-delig
•    LxBxH: 100x80x125 cm, 102 kg
•    Componenten: top (50 cm), elementen: 

1x 40 cm, 1x 25 cm, 1x 15 cm
•    Verstelbare hoogten: 

65/70/80/90/105/110/125 cm
2-delig - 90 cm 
99 294 3305 Stuk 423,14 512,—
3-delig - 125 cm 
99 294 3318 Stuk 761,98 922,—
4-delig - 125 cm 
99 294 3321 Stuk 932,23 1.128,—
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5| Ergojet Junior

Spieth
Kinderen en 

Jeugd

85–135 cm
5 cm stappen

In- en uittrekken 
van de voeten
Aan de voeten

ca. 72x67 cm
ca. 85x68 cm

ca. 50 kg
Hygroscopisch 

kunstleder
99 121 0734

1.354,55 1.639,—
–

Bänfer Springtafel “ST-6”
Ideale oefentafel voor clubs, hogescholen 
en scholen. Solide 2-zuilen-constructie uit 
staal. Het tweedelige lichaam is goed ge-
polsterd en bedekt met kernleder. 
•    Het grote afdrukvlak maakt het oefenen 

van nieuwe elementen eenvoudiger. 
99 106 3514   Stuk 2.543,80 3.078,—

4 

2| Ergojet Club

Spieth
School, Vereniging, 

Jeugdgroep

90–135 cm
5 cm stappen

Gasdrukveer

In kader 
geïntegreed

Ca. 120x95 cm
Ca. 114x94 cm

Ca. 160 kg
Hygroscopisch kunstle-

der
99 121 0721

3.136,36 3.795,—
–

3| ST-4 Exclusif 
Microswing

Bänfer
Competitie en

professionele sport,
Mannen en vrouwen

100–140 cm
Stappenloos

Hydraulisch, 
met voetpedaal
Aan de voeten

Incl. trekinrichting
–

Ca. 120x70 cm
Ca. 167 kg

Leder

99 106 3615
3.560,33 4.308,—

–

4| ST-6

Bänfer
School, Vereniging, 

Jeugd

100-135 cm
Stappenloos

Hydraulisch, via draadstang met 
handhendel

Aan de voeten
Incl. trekinrichting

–
Ca. 120x70 cm

Ca. 115 kg
Leder

99 106 3514
2.543,80 3.078,—

–

6| Ergojet Rio

Spieth
Competitie en

professionele sport,
Mannen en vrouwen

100–140 cm
5 cm stappen

Gasdrukveer

In kader geïntegreed

Ca. 120x95 cm
Ca. 110x94 cm

Ca. 160 kg
Hygroscopische 

kunstleder
99 133 7512

4.238,84 5.129,—
FIG
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