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Matten tips
Bij elke bestelling 
van matten ont-
vangt u de gratis 
mattentips. Hier 
vindt u veel infor-
matie over veilig-
heid, onderhoud en kwaliteit van 
matten.

Gratis!

In het belang 
van het milieu

Zeer veilig:
Verborgen ritssluiting vermindert het 
gevaar voor letsels!

Sport-Thieme Matten
Onze matten worden per-
manent onderworpen aan 
strenge kwaliteitscontroles. 
Enkel zo kunnen we ervoor 
zorgen dat onze klanten de 
matten in de kwaliteit krij-
gen die ze verlangen.

Matten-Tipps
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Voor uw veiligheid

Mechanische 
schoktest

Turnmatten

Klittenbandhoeken
Ter verbinding van meerdere matten tot een groot 
mattenvlak.
Aanbeveling:
Ideale accessoires bij lichte turnmatten met gering 
eigen gewicht.

Draaggrepen
Uit singelband (100% polypropyleen) vervaardigd, 
strak.
Aanbeveling:
Vergemakkelijken het dragen van zwaardere matten.

Lederhoeken
Ter bescherming van de mattenhoeken

Turnmat opties

Gebruik de gymnastiekmatten altijd volgens hun be-
doelde gebruik en zorg er vooral voor dat ze voldoen-
de dempende eigenschappen hebben in overeen-
stemming met de Europese norm.

Het verschil tussen EN 
12503 en EN 1177 (HIC)
Bij matten worden frequent valhoogtes van 2 m op-
gegeven. Merk op dat deze matten niet als turnmat 
geschikt zijn. Deze valhoogtes komen van de EN 1177 
norm, welke de norm voor schokdempende speel-
plaatsbodem is.
Zoals de titel van de norm weergeeft, gaat het hier 
om een norm voor speelplaatsen met verwijzing naar 
een kritische valhoogte. Deze wordt met de 
HIC-waarde (Head Injury Criterion) bepaald. Dit bete-
kent dat deze testmethode alleen een kritische val-
hoogte aangeeft om hoofdletsels te evalueren. Ande-
re verwondingen worden niet in aanmerking geno-
men. Om deze reden, bevelen we in zalen de EN 
12503 norm aan.

Matten vertegenwoordigen een belangrijk veiligheids-
aspect in gymzalen. Om deze veiligheid bij dagelijks 
gebruik te kunnen waarborgen, is de Europese norm 
EN 12503 ontwikkeld. EN 12503 classificeert de ver-
schillende matten in principe in 10 soorten, afhanke-
lijk van hun doel. Raadpleeg onze samenvattende 
lijst voor de overeenkomstige typeclassificatie. 
Afhankelijk van het gebruik moet de juiste type van 
mat worden gebruikt.
Komt een mat overeen met EN 12503, dan is ze ge-
schikt voor veilig gebruik in de turnhal en helpt bles-
sures te voorkomen.

Bij aankoop van nieuwe matten halen wij graag uw 
oude turnmatten en valmatten op uw verzoek op. 
De schuimkernen worden gerecycleerd en terug 
in het productieproces opgenomen. Vraag de op-
halingskosten op voorhand aan.

085-3015552


