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Tatami Judo-matten
4cm dik - ideaal 
voor judo en jiu jitsu

ProGame Trocellen Judomat 
“Tatami”

De Trocellen Judomatten Tatami zijn dank-
zij hun bijzonder hoge dichtheid een door-
braak in de mattenwereld. Complexe fac-
toren beïnvloedden de ontwikkelingsfase 
van deze vernieuwende judomatten. 
•    Gemaakt van polyethyleen schuimstof
•    Gesloten celig, wasbaar en zonder 

vochtopname, anti-allergisch
•    Antislip dankzij speciaal rijststro-reliëf.
•    Tweezijdig bruikbaar groen-rood
•    Eenvoudig schoon te maken met een 

milde zeepoplossing
De matten verminderen het ongeval- en 
verwondingsgevaar aanzienlijk door de 
hoge elastische schokabsorptie. De wa-
terstraal-snijtechniek garandeert een ab-
soluut samenhangende basis en een ui-
termate hoge constante bij het afveren 
van sprongen.  Met omlopend getand 

Vechtsportmatten

Onderzijde rubberen 
wafelstructuur: 
extreem slipvast

Sport-Thieme MMA-Mat
De MMA-mat voor de hoogste eisen. Mat-
kern gemaakt van 100% Agglofoam zorgt 
voor uniforme hardheid, ideale schokab-
sorptie en lange duurzaamheid. Het glad-

de vinyl oppervlak zorgt voor een stevige 
en stabiele stand en vermijdt schaafwon-
den van de huid. Hoeken en randen ge-
last, onderzijde met antislip rubberen wa-
felstructuur. 200x100x4 cm. 
99 274 9509  Grijs Stuk 127,27 154,— 
99 274 9512  Zwart Stuk 127,27 154,—

 4 Zeer stevige mat voor MMA (Mixed Martial Arts)
 4 Ideale demping door uniforme hardheid
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Nieuw!  Foeldeak Worstelmat 
“TL-Premium”

Voor training en competitie. Duurzaam en 
robuust worstelmatoppervlak. Geen vlek-
ken en geen naden. Verkrijgbaar in 4 ver-
schillende maten 6x6, 8x8, 10x10 en in 
wedstrijdmaat 12x12 m. Op aanvraag: mat 
volgens UWW-voorschriften, individuele 
worstelmat. Klittenbandsluiting. Lichte 
sandwichconstructie van polyethyleen, 
boven: tapijt, onder: antisliplaag.
6x6 m 
99 294 4005 Set 2.882,64 3.488,—
8x8 m 
99 294 4018 Set 4.957,85 5.999,—
10x10 m 
99 294 4021 Set 7.461,16 9.028,—
12x12 m 
99 294 4034 Set 10.428,93 12.619,—
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Worstelmattenelement 

Nieuw! 6x6 m schoolsport
•               18x worstelmat-elementen
•              1x worstelmathoes 6x6 m
8x8 m training
•           32x worstelmat-elementen
•          1x worstelmathoes 8x8 m

10x10 m training
•       50x worstelmat-elementen
•      1x worstelmathoes 10x10 m

12x12 m competitie
•   72x worstelmat-elementen
•  1x worstelmathoes 12x12 m

200x100x5 cm

Tatami fitness- en 
gevechtssport-matten
2 cm dik - ideaal voor karate, 
taekwando, boksen en fitness

ProGame Trocellen Randstuk-
ken-Set voor de ProGame 
Trocellen Fitnessmatten 
“Tatami”

Voor de fitness tatami-mat. Om de open 
randen af te werken. Set bestaande uit 2 
randstukken. LxB: ongeveer 100x2.5 cm. 
Rood-Blauw. Hardheid 26-32 graden. 
99 276 8609   Paar 12,81 15,50 
vanaf 20 per Paar 11,98 14,50
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ProGame Trocellen Randstuk-
ken-Set voor de ProGame Tro-
cellen Judomatten “Tatami”

Voor judo tatami-mat. Om de randen af te 
werken. Set bestaande uit 2 randstukken. 
LxB: ongeveer 100x2.5 cm. Groen-Rood. 
Hardheid 32-38 graden. 
99 276 8700   Paar 14,46 17,50 
vanaf 20 per Paar 13,64 16,50
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randsysteem, hardheidsgraad 32°-38°, 
ca. 100x100x4 cm, 3 kg. Incl. afboordend 
randstuk 100x2,5x4 cm. 
99 266 3207   Stuk 56,16 67,95 
vanaf 20 per Stuk 52,02 62,95

ProGame Trocellen 
Fitnessmatten„Tatami“

Deze sportvloer beschikt over zeer goede 
dempingseigenschappen en voldoet aan 
de hoge eisen voor karate-vechtsportmat-
ten.
•    Uit polyethyleen schuimstof
•    Celgesloten, afwasbaar en zonder vocht-

opname, anti-allergisch
•    Optimaal antislip
•    Aan beide zijden bruikbaar rood-blauw
•    Eenvoudig te reinigen met een mild sop-

je
Door het intelligent getand randsysteem 
van de afzonderlijke platen (1x1 m) wordt 
de opbouw van vlakken aanzienlijk ver-
eenvoudigd en garandeert een veilige sa-
menhang. Een nette matafwerking wordt 
door speciale randstukken (frameparen) 
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en hoekstukken verkregen. Met de leve-
ring ontvangt u aanwijzingen voor het leg-
gen en onderhoud. Met rondom getand 
randsysteem, hardheidsgraad 26°-32°, 
ca. 100x100x2 cm, ca. 2 kg. Incl. 1 afboor-
dend randstuk 100x2,5x2 cm. 
99 207 7358   Stuk 38,80 46,95 
vanaf 20 per Stuk 36,32 43,95
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