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Bovenzijde: 
Naaldvlies

Kern: 
Lichtgewicht 
schuimstof

Gebruik: 
grondoefeningen 

met sprongen

Nieuw!  Reivo 
Combi-Zachte valmat

Biedt de grootst mogelijke veiligheid 
tijdens turnen en ongecontroleerde 
landingen.
Matdetails: gemaakt van hoogwaardig 
polyetherschuimstof RG 20, bovenkant 
gemaakt van blauw, zeer sterk zeildoek 

Nieuw!  PE-Redskaber 
Combi-landingsmatten voor 
Team-Gym

De Combi-landingsmat is veelzijdig inzet-
baar, als een turnoppervlak of aparte ob-
stakels in parcours. Ze is vouwbaar en  
daardoor transporteerbaar en ruimtebe-
sparend. De mat bestaat uit 3 verschillen-
de schuimstoffen.
Componenten:
•  1 centermat 200x400x30 cm, 76,5 kg
•  4 zijmatten 200x50x30 cm, elk 13 kg
•  2 eindmatten 150x100x30 cm, elk 19 kg
Totale afmeting: 300x500x30 cm, 160 kg 
99 294 3800   Stuk 4.662,81 5.642,—

In de discipline “Grondoefeningen” 
tonen alle leden van het team een 
grondoefening op een oppervlak van 
14x16 m. De ritmische en gymnastische 
elementen moeten synchroon en 
gelijkmatig worden uitgevoerd. Even-
wicht, techniek en uitvoering evenals 
dynamische beweging zijn cruciaal.

In de discipline “Tumbling” tonen 
alle leden van het team verschillende 
springoefeningen op muziek op een 
15 m lange AirTrack of glasvezelbaan. 
Verschillende acrobatische elementen 
worden in 3 ronden geturnd. Naast de 
uitvoering van de elementen is ook 
de continuïteit van snelheid cruciaal. 
Het laatste element eindigt in de 
landingszone.
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Nieuw!  Sport-Thieme 
Bodemturnmatten 
“TeamGym 14x16 m”

Ideaal voor TeamGym-wedstrijden. Bestaat 
uit 8 banen 14x2 m, dikte 35 mm. Incl. klit-
tenband en houten oprolkern. Lichtgewicht 
schuimstofkern, resistent PE-schuimstof. 
99 294 4904  Amber Set 9.750,41 11.798,— 
99 294 4917  Blauw Set 9.750,41 11.798,—
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Landingsoppervlak

(100% polyester), onderkant gemaakt van 
antislip turnmattenstof (100% polyester). 
Met 4 scheurbestendige draaglussen. 
Blauw.
Compleet met Reivo “Klittenbandveilig-
heidssysteem”: Geïntegreerde, scheurbe-
stendige genaaide voegsluiting en verbin-
dingsflappen aan een lange en korte zijde 

van de mat. 4 extra bevestigingsflappen 
voor compacte aansluiting van Reivo 
Combi-landingsmat. Geïntegreerde 
verbindingskleppen voor de compacte 
verbinding van 2 Comi-zachte valmatten 
op elkaar. Lusband van 10 cm breed aan 
de bovenkant. 
99 119 2201-1   Stuk 1.040,50 1.259,—

Nieuw!  Sport-Thieme 
AirTrack

Het goedkope alternatief in Tumblng disci-
pline. Lang, met lucht gevuld kussen. 
Vanwege het bijzonder zachte en elasti-
sche oppervlak kan zonder enig risico 
worden geturnd. De krachten die betrok-
ken zijn bij springen en landen worden ge-
reduceerd zodat overbelastingen worden 
vermeden.
•  Baanlengte: 15 m
•  Baanhoogte: 20 cm
•  Baanbreedte: 200 cm
•  Vultijd: ca. 3 minuten (met krachtige 

blazer voor een 12x2 m  baan)
•  Incl. professionele handblazer, adapter 

en tas 
99 119 5040-1   Stuk 4.362,81 5.279,—
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Nieuw!  Sport-Thieme 
AirTrack

Zoals 6|, maar:
•  Baanhoogte: 30 cm
•  Baanbreedte: 200 cm 
99 261 0144-1   Stuk 4.999,17 6.049,—
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Nieuw!  Sport-Thieme AirTrack
Zoals 6|, maar:
•    Baanhoogte: 30 cm
•    Baanbreedte: 280 cm 
99 119 4542-1   Stuk 5.850,41 7.079,—
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Gebruiker: 
School en 
vereniging

 4 Sterkere rebound door 
de breedte van 2,80 m

 4 Incl. klittenband 
en houten kern

Lengte per AirTrack: 15 m
6 | BxH: 200x20 cm  
7| BxH: 200x30 cm  
8 | BxH: 280x30 cm

Nieuw!  PE-Redskaber 
Springbaan “Fiber”

Springbaan van glasvezel voor TeamGym 
voor maximale gymnastprestaties. Met 
een geweldig rebound-effect, stapelbare 
stalen frame en oprolbare schuimstof 
grondmatten. Bovenste mat gemaakt van 
2 tapijtgebonden schuimstofmatten, 
15 stalen frames van 100x200 cm inclusief 
glasvezel, 2 vinylschorten aan de zijkan-
ten van de baan. LxBxH: 
1500x200x33 cm, ca. 900 kg. 
99 294 3709   Stuk 17.805,79 21.545,—

5 


