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

Reivo Combi-Zachte valmat 
“Super”

Volgens EN 12503-1 Type 7 gefabriceerd. 
De mat voor binnen en buiten, ideaal ook 
als hoogspringmat inzetbaar.
Kern van hoogwaardig polyetherschuim 
RG 20 met luchtkamersysteem, daardoor 
superzacht! Bekleding van zeildoekstof 
(100 % polyester), onderzijde genopte 

turnmattenstof (100 % polyester). 
Gaasweefsel van 100 % polyester aan 
de zijkanten garandeert een optimale 
ontluchting bij landing.
Compleet met “klittenband-veiligheids-
systeem”: geïntegreerde stevig genaaide 
voegsluit- en verbindingskleppen aan een 
korte en lange zijde. Met bijkomende 

Afbeelding: voorbeeld met 2 Reivo combi zachte vloermatten “Super”

Lussen om Reivo 
landingsmatten 
te bevestigen.

Gebruik:
hoogsprong,

 valhoogte 
max. 2 m

Gebruiker: 
school en ver-

eniging

Kern: Hoog-
waardig, elas-

tisch speci-
aal-schuimstof

Bovenzijde: 
Dekzeilstof

Onderkant: 
Genopte turn-

mattenstof

Reivo Combi-Zachte 
valmat

Vervaardigd conform EN 12503-1 type 7. 
Mat biedt de grootste veiligheid bij het 
turnen en tijdens ongecontroleerde lan-
dingen.  
Kern van hoogwaardig polyetherschuim-
stof RG 20. Bovenzijde van blauwe, ro-
buuste dekzeilstof (100 % polyester), on-
derzijde van antislip turnmattenstof 
(100% polyester). Luchtgaten bieden een 
goede ontluchting bij de landing. Met 4 
scheurvaste draaglussen. Compleet met 
Reivo “klittenbandsysteem” : ingewerkte 

– stevig genaaide – voegsluit- en verbin-
dingskleppen, telkens aan één lange en 
één korte zijde van de mat. Vier bijkomen-
de bevestigingskleppen om Reivo Com-
bi-landingsmatten met elkaar te verbin-
den. Geïntegreerde verbindingskleppen 
voor een compacte verbinding van 2 Com-
bi-zachte valmatten op elkaar. 10 cm bre-
de tape aan de bovenzijde. Blauw.
Ook verkrijgbaar als “halve” mat in 150 
cm breedte - ideaal voor transport en 
opslag. 2 “halve” matten van 150 cm 
vormen een standaardmat.

200x150x25 cm 
99 119 2230 Stuk 593,39 718,—
200x150x30 cm 
99 119 2227 Stuk 626,45 758,—
200x300x25 cm 
99 119 2214 Stuk 974,38 1.179,—
200x300x30 cm 
99 119 2201 Stuk 1.040,50 1.259,—

Combi-zachte valmatten

≤ 2 m

Type 7/8DIN EN 12503-1

bevestigingskleppen kan de slijtmat 3| 
(niet bijgeleverd) compact worden verbon-
den. Aan de bovenkant rondom 20 cm 
tape. LxBxH:200x300x50 cm. 
99 119 4803   Stuk 1.313,22 1.589,—

Samen-
voegflap-

pen

Voor uw veiligheid
Uit veiligheidsoverwegingen moet het 
landingsvlak bij hoogspringen ten 
minste 300x400 cm bedragen.

Reivo Slijtmat
Slijtmat, oplegmat voor 2 zachte bodem-
matten. Kern van massief hoogwaardig 
polyetherschuimstof. Bovenzijde van spi-
ke-bestendig speciaal gaasweefsel 100 % 
polyester. Onderzijde van antislip bekle-
ding 100 % polyester.  LxBxH: 
400x300x10 cm. 
99 119 4829   Stuk 709,92 859,—

Gebruik:
hoogsprong,

 valhoogte 
max. 2 m

Gebruiker: 
school en ver-

eniging

Bovenzijde: 
Dekzeilstof

Onderkant: 
Genopte turn-

mattenstof

Slijtmattenbe-
vestiging, snel 
en veilig

Kern: 
PU-schuim-

stof

≤ 2 m

Type 7/8DIN EN 12503-1

Samen-
voegflap-

pen

•    Ingewerkte lussen en kleppen voor 
het compact verbinden van meerde-
re valmatten met elkaar. Daardoor 
vermijdt men hinderlijke hoeklus-
sen en losse kleppen. Gebruik be-
vestigingslussen niet als draaggre-
pen.

•   Vier extra bevestigingskleppen om 
Reivo combi-matten eenvoudig met 
elkaar te verbinden.

•  Landingsmat om torsiefracturen te 
vermijden.

Uw voordelen met de 
Reivo Combi-Zachte 
valmatten

Combi-Zachte valmatten

Combi-zachte valmat “Super”

 4 Door klittenbandsysteem 
vrij combineerbaar

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Antislip en naadloos te verbinden

Geschikt voor gebruik binnen en buiten
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