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≤ 2 m

Typ 7/8DIN EN 12503-1

Reivo Multimatten
Een valmat met klittenbandverbindingen 

en klittenbandstrips, die tweemaal 
neergeklapt kan worden. Deze 
universeel inzetbare mat wordt ge-
kenmerkt door het grote aantal ge-
bruiksmogelijkheden:
•    Turnbergen in vele variaties
•    Turnlandschappen
•    Turnbanen

•    Als doel van 2x3 m (2 matten)
•    Als minidoel 1,5x1 m
•    Als minihockeydoel 2x1 m
•    Als stootkussen
•    Als schokbescherming
Vulling van hoogwaardig schuimstof RG 
20, hoes gemaakt van glad zeildoek 
(100% polyester), met draaglussen, klit-
tenbandstrips op de hoeken en 2 klitten-
bandsluitingen voor aansluiting op ande-
re Reivo multimatten. Incl. antislip onder-
laag voor aankleven. LxBxH: 200x150x25 
cm, 2x gevouwen 100x150x50 cm, ca. 27 
kg. Blauw-Rood. 
99 120 1909   Stuk 593,39 718,—

 4 Variabel opvouwbaar en kan 
gecombineerd worden met 
andere valmatten

 4 Incl. draaglussen 
voor makkelijk 
transport

Gebruik:
multifunctio-

neel, vooral bij 
kinderturnen

Gebruiker:
Kinderop-

vang, school 
en vereniging

Kern: Hoog-
waardig, elas-

tisch speci-
aal-schuimstof

Overtrek: 
Zeilstof

Gebruik: 
hoogsprong 
valhoogte 
max. 2 m

Gebruiker: 
school en ver-

eniging

Kern: Hoog-
waardig, elas-

tisch speci-
aal-schuim-

stof

Boven- en
onderzijde: 

Genopte turn-
mattenstof of 

Dekzeilstof

Reivo Multimatten

Antislip onderlaag

Sport-Thieme Zachte valmat, opvouwbaar

Sport-Thieme Zachte valmat 
Opvouwbaar

Deze type van matten kunnen ofwel opge-
vouwen als zachte valmat, ofwel openge-
vouwen als een enorme turnmat worden 
gebruikt. Ze bieden maximale bescher-
ming bij ongecontroleerde landingen en 
zijn tevens ook voor hoogspringtrainingen 
(vanaf 50 cm matdikte)perfect bruikbaar. 
Door de vouwfunctie kunnen de matten 
worden opgeslagen in een kleine ruimte.
Kern uit polyesterschuimstof R23 of R20.
•    Mat met R23 : de ene helft van de  bo-

venzijde turnmattenstof van 100 % po-
lyester, de andere helft van de bovenzij-
de dekzeilstof (canvas) 100% polyester 
en vice versa voor de onderzijde.

•    Mat met RG 20 : bovenzijde van canvas, 
doorlopend, 100% polyester en onder-
zijde met slipvast genopte turnmatten-
stof. Alle matten met ontluchtingsgaten, 
ritssluiting en draaglussen. 

Zachte valmatten

Gewicht en afmetingen:
•    RG 23 (LxBxH) 300x200x15 cm, 

opgevouwd: 150x200x30 cm
•    RG 20 (LxBxH) 300x200x25 cm, 

opgevouwd: 150x200x50 cm
•    RG 20 (LxBxH) 300x200x30 cm, 

opgevouwd: 150x200x60 cm.

300x200x15 cm 
99 120 5448 Stuk 566,94 686,—
300x200x25 cm 
99 120 5419 Stuk 676,86 819,—
300x200x30 cm 
99 120 5406 Stuk 737,19 892,—

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Variabel vouw- en combineer-
baar met andere multimatten

Opberging mogelijk in een kleine ruimte
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