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Dekzeilstof

Naaldvlies

Verbindingsschuimstof

Lichte schuimstof

PE-schuimstof

PU-schuimstof

•      Schuimstof van schuimstofvlokken, 
geperst en verlijmd via een speciaal 
procédé  

•     Uiterst slijtvast maar toch elas-
tisch

•    Soortelijk gewicht (s.g.): 80, 
100 of 120 kg/m³ 

•   Gebruik: turnmatten

•     Polypropyleen-schuimstof expan-
deert, met celgesloten schuimstof-
deeltjes

•    Goed herstelvermogen na statische 
en dynamische belasting

•   Soortelijk gewicht (s.g.): laag
•  Gebruik: turnmatten

•      Polyethyleen-schuimstof, in verschil-
lende lagen boven elkaar gestapeld 
en verlijmd (sandwichconstructie)

•     Hoge stabiliteit bij gering gewicht
•    Soortelijk gewicht * (s.g.) 30 kg/m³
•   Gebruik: grondturnmat

•      Polyurethaan-schuimstof
•     Hoge vormstabiliteit
•    Soortelijk gewicht * 

(s.g.): minstens 20 kg/m³
•   Gebruik: zachte valmat

Polygrip

Genopte turnmattenstof

•      Nerfstructuur 
•     Antislip
•    100 % polyester
•   Scheurvast: 2500N
•  600 g/m²

•      Antislip
•     Noppenstructuur
•    Bescherming tegen schaafwonden
•   100 % polyester
•  Scheurvast: minstens 2500 N

•     Gladde bovenlaag
•    100% polyester
•   Scheurvast: 2500 N
•  659 g/m²

•      Geen plooivorming, kern en opper-
vlak zijn met elkaar vastgekleefd

•     Geen brandwonden
•    Huidvriendelijk
•   Zeer goed beloopbaar

Matten-Type
volgens EN 12503
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Gebruik

Grondoefeningen

Grondoefeningen, rit-
mische sportgymnastiek

Grondoefeningen,
landingssprong tot 

max. 60 cm valhoogte
Landingssprong

> 60 cm valhoogte

Landingssprong 
> 60 cm valhoogte

Oefeningen met
max. 2 m valhoogte

Hoogspringen,
max. 2 m valhoogte

Specifiek gebruiksdoel

Mat voor grondoefeningen zonder sprongen 
(beginner) 

Mat voor grondoefeningen met sprongen 
(grondturnmat 4 cm)

Mat voor grondoefeningen met landingsspron-
gen (turnmat 6 cm)

Mat voor eenvoudige afsprongen van 
toestellen met gecontroleerde landingen (lan-
dingsmat 12 cm)

Landingsmat 
(landingsmat 15 cm)

Mat voor moeilijke afsprongen (wedstrijd-lan-
dingsmat 20 cm)

Zachte valmat voor eenvoudige 
oefeningen (30 resp. 40 cm)
Soortelijk gewicht 20 kg

Zachte valmat (30 cm)
Soortelijk gewicht 22 kg

Mat voor hoogspringen

Mat voor hoogspringen 
(wedstrijd)

Genopte turn-
mattenstof
•   Bijzonder antislip 

door speciale 
noppenstructuur

Wafelstructuur
•   Extreem antislip

Polygrip
•   Antislip

Turnmat Kern Turnmat Bovenzijde Turnmat Onderzijde

Turnmatten

Type 1DIN EN 12503-1

Type 2DIN EN 12503-1

≤ 60 cm

Type 3DIN EN 12503-1

> 60 cm

Type 4DIN EN 12503-1

Toepassings-
gebied

Kinderopvang,
Kleuter- en basisschool

Scholen 
en clubs

Kinderopvang, 
scholen en clubs

Scholen 
en clubs

Scholen 
en clubs

Scholen
en clubs 

Scholen 
en clubs

≥ 60 cm

Type 5/6DIN EN 12503-1

≤ 2 m

Type 7/8DIN EN 12503-1

≤ 2 m

Type 9/10DIN EN 12503-1

Inzinkdiepte

laag

laag

laag

matig

matig

diep

diep

De juiste mat zoeken in een paar stappen
Aan de hand van volgende tabel kan u in functie van uw toepassingsgebied, gebruiker, prestatievermogen en typische noden de geschikte mat vinden -

Materiaalkennis

* Soortelijk gewicht
Deze kwaliteit van het schuimstof wordt in 
kg/m³ aangegeven. Het soortelijk gewicht 
geeft informatie over hoe zwaar de ge-
bruikte schuimstof is per m³. Hoe hoger de 
aanduiding van het soortelijk gewicht, hoe 
zwaarder de matten zijn.

Wij adviseren deze matten

. Sport-Thieme lichte kinderturnmat

. Reivo Combi-lichte turnmat

. Sport-Thieme grondturnmat en turnvlak “Super”     
  (35/40 mm) 
. Sport-Thieme grondturnloper “Innovativ” 

. Sport-Thieme turnmat met min. 6 cm dikte 

. Reivo combi landingsrmat,

. Sport-Thieme landingsmat (12 cm)

. Sport-Thieme landingsmat (15 cm)

. Sport-Thieme wedstrijd landingsmat (20 cm)

. Sport-Thieme zachte valmat Type 7 (30 of 40 cm)

. Sport-Thieme zachte valmat Type 8 (30 cm)

. Sport-Thieme hoogspringmat “Standard”

. Sport-Thieme hoogspringmat “Super”
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