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Accessoires

Hoge schuim-
stofdichtheid

Sport-Thieme Medica-Mat 
“Classic”

ca. 190x60x1,4 cm 
99 125 4105  Blauw Stuk 43,76 52,95 
vanaf 10 per Stuk 38,80 46,95
99 125 4121  Zwart Stuk 43,76 52,95 
vanaf 10 per Stuk 38,80 46,95
ca. 190x60x2,5 cm 
99 125 4206  Blauw Stuk 72,69 87,95 
vanaf 10 per Stuk 68,55 82,95

Sport-Thieme Medica-Mat 
“Classic XL”

ca. 190x100x1,4 cm 
99 125 4307  Blauw Stuk 68,55 82,95 
vanaf 10 per Stuk 64,42 77,95
99 125 4323  Zwart Stuk 68,55 82,95 
vanaf 10 per Stuk 64,42 77,95
ca. 190x100x2,5 cm 
99 125 4408  Blauw Stuk 114,88 139,— 
vanaf 10 per Stuk 111,57 135,—

Ophangbeugel
Nieuwe versie met afzonderlijk ver-
schuifbare ophanghaken. Geschikt 
voor alle gymnastiekmatten met 2 
ogen uit het  Sport-Thieme assorti-
ment. Geschikt voor ongeveer 20 mat-
ten met een dikte van 10 mm of voor on-
geveer 13 matten met een dikte van 15 
mm. Wandrail van aluminium, haken 
van roestvrij staal, 25 cm lang, 1,2 cm 
diameter. Incl. bevestigingsmateriaal 
voor wandmontage. Levering zonder 
matten. 
99 126 8007-1   Stuk 82,60 99,95

Sport-Thieme 
Gymnastiekmat “Comfort”

Onderhoudsvriendelijke gymnastiekmat 
van hoogwaardig, ca. 8 mm dik zacht 
schuimstof. Speciaal ontwikkeld voor 
scholen, verenigingen, thuis en therapie. 
De bijzondere oppervlaktestructuur ver-
hindert het vastkleven bij huidcontact. 
•    Uiterst hygiënisch door de celgesloten 

speciale schuimstof 
•    Onderkant antislip
•    Afgeronde randen, goede 

dempingseigenschappen, isolerend
• Ftalaatvrij
•    Van latexvrij materiaal
•    Met ogen; oogafstand 50 cm (65 cm 

matbreedte), 80 cm (100 cm 
matbreedte)

 4 Veelzijdig te gebruiken
 4 Uitermate hygiënisch
 4 Latexvrij
 4 Verkrijgbaar in 2 breedtes

Ca. 180x65x0,8 cm 
99 127 1603  Blauw Stuk 33,84 40,95 
99 127 1616  Groen Stuk 33,84 40,95 
99 127 1629  Rood Stuk 33,84 40,95 
99 127 1632  Zwart Stuk 33,84 40,95 
vanaf 10 per Stuk 32,19 38,95 
vanaf 20 per Stuk 30,54 36,95
Ca. 180x100x0,8 cm 
99 127 1704  Blauw Stuk 52,02 62,95 
99 127 1717  Groen Stuk 52,02 62,95 
99 127 1720  Rood Stuk 52,02 62,95 
99 127 1733  Zwart Stuk 51,20 61,95 
vanaf 10 per Stuk 49,55 59,95 
vanaf 20 per Stuk 47,89 57,95

•    LxBxH: ca. 400x125x1 cm, 12 kg
•    Skyblue
Op aanvraag ook andere lengtes (max. 
lengte 4 m) en breedtes (max. breedte 
1,25 m) leverbaar.
400x125x1 cm 
99 125 2705 Stuk 172,73 209,— 
 Basisprijs per m² 34,55 41,80
Per vierkante meter 
99 125 2718 m² 36,32 43,95
Waarschuwing! Gebruik biociden veilig. Lees vóór ge-
bruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meteen meebestellen:
226

Gestructureerd 
oppervlak

Therapie- & Gymnastiekmatten

Medica-matten

Sport-Thieme 
Medica-matten

Veelzijdig bruikbare therapiemat. 
Het ideale alternatief voor gebruik in 
therapie! Absoluut geschikt voor alle 
leeftijdgroepen!
•       Van huidvriendelijke, celgesloten 

speciaalschuimstof
•      Geschikt voor water en koude isole-

rend
•     Verlengde levensduur dankzij een 

speciaal fabricageproces
•    Hygiënisch, afwasbaar oppervlak
•   Vrij van latex
•  Toepassingsgebied:  fysiotherapie 

of revalidatie, ziekengymnastiek
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Oprolbare speel- en 
turnmat

Het speciale materiaal Flockan is de idea-
le vloerbedekking voor kleine kinderen. 
•    De vinyl mat is zeer belastbaar en mak-

kelijk af te snijden
•    Isoleert de kou van de grond, is huid-

vriendelijk en antislip 
•    Gestructureerd oppervlak - zeer resis-

tent en makkelijk te reinigen
•    Sanitzed-veredeld - betrouwbare en 

duurzame bescherming tegen bacte-
riën en schimmelvorming
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 4 Ideale vloerbedekking 
ook voor peutergroepen


