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De Springstaanders van ATW zijn 1.60 meter hoog en voorzien van 
een gatverdeling om de 5 cm t.b.v. de hanglepels. Met een speciale 
overgangslepel kunnen hierin ook sleutelgatlepels gehangen 
worden. Alle springstaanders worden volbad verzonken volgens de 
NEN-EN-ISO 1461 norm.

Springstaanders
- Volledig verzinkt 160 cm hoog 5 cm dik.
- Bovenzijde voorzien van zwarte kunststof inslagdop.
- Hanglepels zijn beneden per 10 cm en boven per 5 cm verstelbaar.
- Gewicht springstaander 6,5 kg.

Springstaanders
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    Prijs € 44,00 incl. btw
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Hanglepels RVS
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Hanglepel volledig RVS
Deze hanglepels zijn voor springstaanders van 50*50 en roesten 
nooit.

Nieuw en als enige in België hebben wij  een RVS hanglepel die 
volledig gebogen is en geen scherpe kanten heeft. Hierdoor sluit u 
kwetsuren aan paard en ruiter uit.

Overganglepel
Wilt u op deze springstaanders ook een veiligheidslepel, of een lepel 
gebruiken die bedoeld is voor een staander met sleutelgaten, dan 
kan u gebruik maken van de overganglepels.

Veiligheidslepel + adapter
Goedgekeurde sleutelgatlepel met release adapter.
Deze veiligheidslepels zijn verplicht bij OXER en een TRIPLE BAR.
Prijs € 27,50 incl. btw

Sleutelgatlepel
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Prijs € 12,70 incl. btw

Prijs € 6,00 incl. btw

Sleutelgatlepel t.b.v. sleutelgatpro elen. 
Prijs € 7,50 incl. btw
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Springbalken
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Standaard springbalken
Voor onze springbalken gebruiken wij kernhouten balken met een 
doorsnede van 10 cm en een lengte van 300 cm.

Deze zijn sterk, maar doordat ze volledig uit de kern van de stam 
komen kunnen ze droogtescheuren vertonen. Dit doet echter geen 
afbreuk aan hun sterkte.

De balken zijn gedroogd en worden voorzien van een laag grond-
verf, daarna worden ze 2 keer in de gewenste kleur afgelakt.

Wij hebben meer dan 300 springbalken in diverse kleuren op voor-
raad. Mocht uw gewenste kleur er niet tussen zitten, of wenst u een 
speciale kleurencombinatie laat het ons weten.

Standaard balken zijn wit + één combinatie kleur.
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    Prijs € 33,00 incl. btw
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Hindernisplanken
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Hindernisplanken kunnen in iedere gewenste RAL kleur en kleuren 
combinatie verkregen worden.
De planken zijn 20 cm hoog en 300 cm lang.

De planken zijn gedroogd en worden voorzien van een laag grond-
verf, daarna worden ze 2 keer in de gewenste kleur afgelakt.

Speciale hindernis planken en hekken met belettering zijn mogelijk. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Hindernisplank Standaard 
Standaard hindernisplanken zijn 20 cm hoog en volledig in één kleur.
Op de uiteinden zijn metalen houders gemonteerd voor een degelij-
ke ophanging.
Prijs € 50,00 incl. btw

Hindernisplank golvend
Golvende springplanken zijn 20-30 cm hoog en volledig in één kleur.
Op de uiteinden zijn metalen houders gemonteerd voor een degelij-
ke ophanging.
Let op! Bij golfplanken zijn de houders dubbel, zodat u de golf op 
twee verschillende manieren kunt laten hangen. 

Springhekken
Hindernishekken kunnen in iedere gewenste RAL kleur en kleuren
combinatie verkregen worden.
De standaard hekken zijn 40 cm hoog en 300 cm lang.

Cavaletti
Voor onze cavalettibalken gebruiken wij kernhouten balken met een 
doorsnede van 10 cm en een lengte van 200 cm.

Kruizen en blokken voor cavalettibalken
Prijs €15,00 incl. btw
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Prijs € 90,00 incl. btw

Prijs € 125,00 incl. btw

De balken zijn gedroogd en worden voorzien van een laag grond- 
verf, daarna worden ze 2 keer afgelakt in wit + één combinatie kleur. 
Prijs € 23,00 incl. btw
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Toebehoren
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Vlaggen incl. houders

Kunststof kapjes

Balkenrek

Een rek voor het veilig opbergen van 5 springbalken.
Een rek voor het veilig opbergen van 10 springbalken.

Door het balkenrek te gebruiken zullen de springbalken langer mee gaan, u hoeft ze minder vaak 
te schilderen en uw hindernis blijft er mooi bij staan. De balkensteunen zijn eenvoudig op te han-
gen aan de bakrand of aan de muur.
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Vlaggen rood of wit incl. houder. 
Prijs € 7,50 incl. btw per paar

Beschermkap t.b.v. springbalken. 
Prijs € 2,50 incl. btw per stuk

    
    

Het balkenrek is volledig gegalvaniseerd en word per set van 2 verkocht. 

Balkenrek voor 10 balken. 
Prijs € 57,00 incl. btw
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Hindernissen

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW

  Staander 50*50*1600

  Hanglepel volledig RVS

  Sleutelgatlepel

€ 22,73 € 27,50Veiligheidslepel adapter

€ 10,50 € 12,70Overganglepel RVS

 Springbalk 3 meter lang rond 10 cm wit plus 1 kleur  

€ 41,32 € 50,00Plank recht

€ 74,38 € 90,00Plank gegolfd

€ 103,30 € 125,00Springhekken

€ 12,40  Cavaletti kruis

  Cavaletti balk 2 m

€ 6,20 € 7,50Vlagjes rood & wit

€ 2,07 € 2,50Kapje

€ 47,11 € 57,00Rek 10 balken

€ 15,00

€ 36,36 € 44,00

€ 6,00€ 4,96

€ 7,50€ 6,20

€ 33,00€ 27,27

€ 23,00€ 19,01
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Hindernissen pakketten Aantal Prijs incl. btw Subtotaal Korting Totaal

Springset 1
Staanders 2
Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

2

Hanglepels volledig RVS 4

Springset 2
Staanders 4
Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

4

Hanglepels volledig RVS 8

Springset 3
Staanders 6
Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

8

Hanglepels volledig RVS 16

Springset 4
Staanders 8

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

12

Hanglepels volledig RVS 24

Springset 5
Staanders 10

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

12

Hanglepels volledig RVS 24

€ 44,00

Prijslijst hindernissen pakketten
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€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 88,00 
€ 66,00

 € 24,00 
€ 178,00 € 8,00  

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 176,00 
€ 132,00

 € 48,00 
€ 356,00 € 16,00  

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 264,00 
€ 264,00

 € 96,00 
€ 624,00 € 28,00  

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

 
 

€ 352,00 
€ 396,00

€ 144,00 
€ 892,00 € 40,00  

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 440,00 
€ 396,00

€ 144,00 
€ 980,00  

€ 170,00

€ 340,00

€ 596,00

€ 852,00

€ 936,00
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Prijslijst hindernissen pakketten
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Hindernissen pakketten Aantal Prijs incl. btw Subtotaal Korting Totaal

Springset 6
Staanders 10

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

15

Hanglepels volledig RVS 30

€ 50,00

Springset 7
Staanders 16

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

24 ,

Hanglepels volledig RVS 48

€ 80,00

Springset 8
Staanders 24

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

30

Hanglepels volledig RVS 60

Springset 9
Staanders 24

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

36

Hanglepels volledig RVS 60

€ 120,00

Grote afname 

Staanders 50

Springbalken 3 meter lang rond 10 cm 
wit plus 1 kleur

110

Hanglepels volledig RVS 200
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 € 106,00  

 
 

 

  
 

  
   

 
 

 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
   

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 440,00 
€ 495,00

€ 180,00 
€ 1115,00  € 1.065,00

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 704,00 
€ 792,00

€ 288,00
€ 1 784,00 € 1.704,00

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 1056,00 
€ 990,00

€ 360,00
€ 2 406,00 € 2.300,00

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

 
  
€ 1056,00 
€ 1188,00

€ 360,00
€ 2 604,00 € 2.484,00

€ 44,00 
€ 33,00

€ 6,00

€ 2 200,00 
€ 3 630,00

€ 250,00 
€ 330,00

€ 1.950,00 
€ 3.080,00

  
  

  
 

€ 1 200,00 € 200,00 €.1.000,00
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Cavaletti pakketten Aantal Prijs incl. btw Subtotaal Korting Totaal

Houten kruizen en blokken 10

Cavalettibalken van 2 meter rond 10 cm              5

Wit plus 1 kleur € 20,00

Prijslijst cavaletti pakketten
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€ 15,00 
€ 23,00

€ 150,00 
€ 115,00 
€ 265,00 € 245,00

mailto:Bart%40atw.be?subject=
https://www.atw.be/


0476/92.97.91 | Bart@atw.be | www.atw.be
    ATW Algemene TuinWerken & StallenBouw

     
    

 Adres: Kluisstraat 48 3990 Peer
ATW BV BTW nummer BE 0787.916.449

mailto:Bart%40atw.be?subject=
https://www.atw.be
https://www.atw.be/

