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Set

Samen-
voeg-

flappen

Bijzonder veilig : alle matten 
met samenvoegflappen!
Een overtuigende bijdrage aan 
de veiligheid!

Reivo Combi-Turnmatten-
Set “Safety” incl. trolley

Beschermd ontwerp/design patent .
Mattentrolley met 12 Reivo Combi-turn-
matten 100x100x6 cm. Telkens 3 stuks 
in blauw, geel, groen en rood. Door het 
Reivo-systeem met samenvoegflappen 
bereikt u een oppervlakte van 12 m² of 
2 enkele banen van 6x1 m. Ook andere 
combinaties zijn mogelijk, bijv. als 
turnmat 200x100 cm, enz. Levering 
met afsluitbare beschermhoes. Mat-
tentrolley rondom met bescherming 
om verwondingen te voorkomen.Met 
4 geen kleur afgevende wielen ø 10 cm, 
waarvan 2 wielen vastzetbaar. 
99 120 6249   Set 1.568,60 1.898,—

Makkelijk transporteerbaar dankzij 
handige mattentrolley

Reivo Combi Licht-
gewicht turnmatten

Vervaardigd conform EN 
12503-1 type 1. De 

mat voor vloeroefe-
ningen in de basis-

school en kleuter-
tuin. De kern bestaat 

uit lichte schuimvulling, 
waardoor aanzienlijk lichter 

vergeleken bij de traditionele 
schuimstofmatten uit composiete 

schuimstof. In vergelijking zijn deze mat-
ten toch vaster waardoor voor kinderen 
ideaal om te transporteren. Met aanhech-

≤ 60 cm

Type 3DIN EN 12503-1

Boven- en 
onderzijde: 

Polygrip

 4 Uit elkaar schuiven is uitgesloten
 4 Onderzijde extreem antislip
 4 Gebruik van DIN-/EN-gekeurd hoogstaand materiaal

Gebruik: 
grondoefenin-

gen, neersprong 
tot max. 60 cm 

valhoogte

Gebruiker: 
kinderop-

vang, kleuter- 
en basis-

school

De ideale matten voor grondoefeningen 
in kinderopvang en basisscholen

Combi-turnmatten “Safety”

Kern: 
Composiet 
schuimstof

Reivo Combi-Turnmatten 
“Safety”

Volgens EN 12503-1 Type 3 vervaardigd . 
Ideaal handteerbaar, zelfs door kinderen. 
Kern gemaakt van hoogwaardig compo-
siet schuimstof, RG 120. Overtrek van 
Polygrip (100% polyester). Met samen-

tingsflappen om meerdere matten met el-
kaar te verbinden. Bovenzijde van de 
overtrek: zeildoek 100 % polyester, glad, 
blauw, onderzijde slipvast, zonder draag-
lussen.
150x100x6 cm, 6 kg 
99 121 3339 Stuk 228,10 276,—
200x100x6 cm, 7,5 kg 
99 121 3342 Stuk 246,28 298,—
200x100x8 cm, 8,5 kg 
99 121 3355 Stuk 262,81 318,—

Onderkant:
Genopte turn-

mattenstof

Gebruik: 
grondoefe-

ningen

Gebruiker: kin-
deropvang, 

kleuter- en ba-
sisschool

Type 1DIN EN 12503-1

Bovenzijde:
Zeilstof

Samenvoeg-
flappen

Kern: Lichte 
schuimstof

Combi-Lichte turnmatten
Laag gewicht voor eenvoudig transport

voegflappen om meerdere matten 
achter en naast elkaar te verbinden. 
100x100x6 cm (LxBxH). 
99 280 4301  Blauw Stuk 152,89 185,— 
99 280 4314  Geel Stuk 152,89 185,— 
99 280 4327  Groen Stuk 152,89 185,— 
99 280 4330  Rood Stuk 152,89 185,—
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Incl. Info-
Brochure

1 152,89
per stuk

Reivo Combi-Turnmatten

Combi-turnmatten

228,10
vanaf

80 cm

100 cm 100 cm


