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Sport-Thieme 
Zachte val- en landingsmat

Een prijsvriendelijk alternatief met speciale bouwwij-
ze. Gele zijde van canvas 100 % polyester en 50 mm 
lichte schuimkern met hoge dichtheid voor een goede 
standzekerheid. De blauwe zijde heeft een kern van 
25 cm EN-conform  polyetherschuimstof voor gebruik 
als zachte valmat. Om beide zijden te gebruiken advi-
seren wij u om veiligheidsredenen de antisliponder-
legger, 300x200x30 cm. 
99 119 7004   Stuk 804,96 974,—

≤ 2 m

Type 7/8DIN EN 12503-1

Gebruik: 
oefeningen met 
max. valhoogte 

van 2 m

Kern: 
PU- schuim-

stof en 
PE-schuimstof

Boven- en 
onderzijde: 
Dekzeilstof

Sport-Thieme Combi-Keermat
Zowel landingsmat als zachte valmat!

 4 Aanbevolen door ongevallenverzekeraar!
 4 Kleine benodigde ruimte
 4 Milieuvriendelijk geproduceerd

Landingsmatten

Puntelastische zachte onderlaag van hoogwaardig 
schuimstof voor ongecontroleerde landingen

1. Zachte valmat

2. Landingsmat
Elastische landingszijde voor een hoge 
standzekerheid bij de landing.

Kern: 
Schuimstof en 
lichte schuim-

stof

≤ 2 m

Type 7/8DIN EN 12503-1

> 60 cm

Type 4DIN EN 12503-1

Gebruik: 
hoogsprong valhoogte 

max. 2 m,  neersprong bo-
ven 60 cm valhoogte.

Gebruiker: 
school en ver-

eniging

Boven- en 
onderzijde:

Dekzeilstof of 
Naaldvlies

Sport-Thieme Zachte val - landingsmat
Als landingsmat en voor afsprong van toe-
stellen met gecontroleerde landingen

Gebruiker: 
school en 

club

Sport-Thieme  
Combi-Keermat

Kern in sandwichbouwwijze: de 2-in-1 
universele mat voor schoolturnen. Lan-
dingsmat voor hoge standstabiliteit tij-
dens afsprongen en gymnastiekoefenin-
gen en zachte valmat voor maximale vei-
ligheid tijdens turnen en ongecontroleerde 
landingen.
Landingsmat: Kern gemaakt van lichtge-
wicht schuimstof (RG 30), bekleding ge-
maakt van hoogwaardig naaldvilt volgens 
EN 12503-6.
Zachte valmat: Kern gemaakt van zacht, 
hoogwaardig polyetherschuimstof (RG 
20), bekleding en zijkanten van gecoat, 
scheurbestendig zeildoekweefsel (100% 

polyester), scheurweerstand 2600N/5, 
basisgewicht 600 g/m², met 10 cm brede 
tape voor naadloze combinatie met ande-
ren matten. Mat met 6 stevige draaglus-
sen en luchtgaten. De 90 cm brede“an-
tislipband” aan de zijkant is als een 
scharnier bevestigd. Het zorgt ervoor dat 
de onderzijde van de mat absoluut slip-
vast is. LxBxH: 300x200x30 cm, ca. 70 
kg. 
99 119 4601   Stuk 1.398,35 1.692,—

Variabele antisliponderlegger

Voeg-en bevestigings-
systeem voor naadloze 
verbinding van matten

Accessoires voor alle valmatten

Aanbevolen door veiligingsexperts
De Sport-Thieme Combi-Keermat wordt 
aanbevolen door ongevallenverzeke-
raars. Het naaldvilt is vastgelijmd aan 
de kern, hierdoor ontstaan geen plooien 

in het overtrek. De antislipmat, die ge-
schikt is voor beide zijden van de mat, 
vermindert het risico op ongelukken.

 4 Beide kanten bruikbaar

Accessoires voor 1|

1 

Sport-Thieme Voeg- en 
bevestigingstape

Voor de beveiliging van 2 Reivo combi-
keermatten. Belangrijk: pas bij het aan-
schaffen van 2 matten is een voegen- en 
bevestigingsband nodig. De voegen- en 
bevestigingsband is ca. 3,50 m lang en 
ca. 30 cm breed. 
99 119 4702   Stuk 85,95 104,— 
 Basisprijs per m 24,56 29,71

2 

Sport-Thieme Antislip onder-
legger

Voor superzachte vloer- en landingsmat 
en zachte valmatten. 300x96 cm. 
99 119 7105   Stuk 95,04 115,—

3 

4 

i

Hoge standzekerheid 
op oppervlakte elasti-

sche landingszijde

Verkeerde zijde voor 
de afsprong
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