
352 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Afmeting (LxBxH)
150x100x4 cm
150x100x6 cm
150x100x8 cm
200x100x4 cm
200x100x6 cm
200x100x8 cm

Prijs
127,27 154,—
135,54 164,—
152,89 185,—
143,80 174,—
152,89 185,—
172,73 209,—

Genopte
turnmattenstof

Blauw
99 120 2045
99 120 2003
99 120 2016
99 120 2058
99 120 2029
99 120 2032

Onderkant:
Genopte turn-

mattenstof

Onderkant: 
Wafelstruc-

tuur

Kern: 
Composiet-
schuimstof

Turnmat “Superlicht”

Sport-Thieme Turnmat “Superlicht”
Conform EN 12503-1 type 3. Voor school- en verenigings-
sport alsook in de kleuterschool. Vloer- en toestelturnen 
met landingen tot max. 60 cm. Ook geschikt voor gebruik 
in kleutertuinen. Bij de universele turnmat zijn hoeken 
met klittenband en andere elementen om meerdere mat-
ten te verbinden niet nodig. Het aan de onderzijde aange-
brachte uitermate slipvaste wafelprofiel garandeert een 
veilige ligging op de vloer en verhindert het van elkaar 
schuiven van de matten. Door de grote precisie van de zij-
kanten is het mogelijk de matten strak tegen elkaar aan te 
leggen. De oppervlakte zit strak om het schuimstof, waar-
door plooien uitgesloten zijn en dit de veiligheid van het 
turnen verhoogt. Een speciale sandwichbouw (neopoleen 
en polypress) zorgt voor zeer goede dempingseigenschap-
pen.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel

Onderkant: 
Wafel-

structuur

Kern:
Sandwichbouw 
lichte en zachte 

schuimstof

≤ 60 cm

Type 3DIN EN 12503-1

Gebruiker: 
school, club, 
kinderopvang

≤ 60 cm

Type 3DIN EN 12503-1

Gebruiker: 
school, club, 
kinderopvang

Bovenzijde: 
Polygrip

Turnmatten „Sportime“

Bovenzijde:
Genopte

turnmattenstof

99 222 9805
99 222 9007
99 222 9049
99 239 0808

Afmeting (LxBxH)
100x50x6 cm
150x100x6 cm
200x100x6 cm
200x100x8 cm

99 222 9818
99 222 9010
99 222 9052
99 239 0811

99 222 9821
99 222 9023
99 222 9065
99 239 0824

99 222 9834
99 222 9036
99 222 9078
99 239 0837

Blauw Geel Groen Rood Prijs
75,99 91,95

185,95 225,—
202,48 245,—
228,10 276,—

Sport-Thieme Turnmat “Sportime”
Volgens EN 12503-1 Type 3. Het prijsvriendelijke alterna-
tief. Compoundschuim RG 100 en turnmattenstof die 
stevig met elkaar zijn verlijmd. Extra veiligheid omdat 
geen plooivorming mogelijk is. De onderkant is voorzien 
van een wafelstructuur. Dat maakt de mat nog slipvrijer. 
Hierdoor ligt de mat nog vaster en is perfect geschikt voor 
grootschalige installaties.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Gebruik: grondoefenin-
gen, neersprong tot max. 

60 cm valhoogte

≤ 60 cm

Type 3DIN EN 12503-1

Gebruik: grondoefenin-
gen, neersprong tot max. 

60 cm valhoogte

Bovenkant:
Polygrip

De RG 100 mat voor kinderopvang

Ideaal voor gymnastiek op de kleuter- en basis-
school, in verenigingen

1 

2 

Incl. Info-
Brochure

Nieuw!  Sport-Thieme Turnmat “Premium”
Voor kleurrijke gymnastieklandschappen Met een kern van 
PE-schuimstof (RG 75) met hoge terugvorm kracht. De onder-
kant is gemaakt van antislip polyester en zorgt voor nog meer 
veiligheid. Beschikbaar in verschillende kleuren. Met klitten-
band hoeken. Vlamvertragende hoes. 200x100x6 cm. 
Aqua 
99 291 6923 Stuk 202,48 245,—
Koningsblauw 
99 291 6907 Stuk 202,48 245,—
Antraciet 
99 291 6910 Stuk 202,48 245,—
Citroen 
99 291 6936 Stuk 202,48 245,—
Mango 
99 291 6949 Stuk 202,48 245,—

Sport-Thieme Bodem- en Toestelturnmatten

3 

Turnmatten „Premium“
Lichte en stevige matten in moderne kleuren

Nieuw!
Toepassingsgebied:
Vloeroefeningen, lage 

sprongen tot max. 60 cm 
valhoogte

Gebruiker: 
school, club, 
kinderopvang

Kern: 
PE-

schuimstof

 4 Moderne kleurkeuze
 4 Slecht ontvlambare bekleding
 4 Gemakkelijke handeling door laag gewicht

vanaf 75,99

 4 Kern en overtrek vast verlijmd
 4 Vouwvrije turnpret
 4 Extreem antislip wafelstructuurbodem


