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Geribd opper-
vlak

Sport-Thieme 
Mattentransportwagen

Optimale opberging voor matten tot 85 cm 
breed. Deze praktische transporthulp 
biedt plaats aan 20 matten en zorgt voor 

 4 10 ophangbeugels
 4 Voor maximum 20 matten

Opberging van de matten

orde in de materiaalruimte. 
Opbouwmaat (BxDxH): 126x90x120 cm. 
Levering zonder matten. 
99 126 4917   Stuk 230,58 279,—

Gestructureerd 
oppervlak

Sport-Thieme Ophangrek 
voor gymnastiekmatten

Stationair ophangsysteem van metaal 
voor een overzichtelijke bewaring van 
maximum 15 gymnastiekmatten. Boven-
dien kunt u aan het rek springtouwen op-
hangen. Inclusief bevestigingsmateriaal 
voor wandmontage. Levering zonder 
sportmateriaal.

•  Voor matten tot max. 70 cm breedte: 
(BxDxH) ca. 95x47x54 cm

•  Voor matten tot max. 120 cm breedte: 
(BxDxH) ca. 145x47x54 cm.

Voor matten tot een breedte van 70 cm 
99 126 8603 Stuk 197,52 239,—
Voor matten tot een breedte van 120 cm 
99 126 8629 Stuk 194,21 235,—

 4 Goede grip dankzij noppen-
structuur

 4 Antislip, duurzaam elastisch en 
zacht

 4 Kan ook in water worden ge-
bruikt

 4 Alle matten met stretchbanden 
voor gemakkelijk transport

Sirex Gymnastiekvouwmat 
“Star”

Comfortabel en duurzame vouwmat voor 
fitness en gymnastiek. Hygiënisch en een-
voudig te reinigen. De gesloten celstruc-
tuur voorkomt dat vuil, vloeistoffen of 

Sirex Gymnastiek-
vouwmat “Therapy Plus”

Eigenschappen komen overeen met de 
vouwmat “Star”, maar met 1,5 cm matdik-
te. Incl. 2 stretchbanden
ca. 190x60x1,5 cm 
99 125 7700 Stuk 63,60 76,95 
vanaf 12 per Stuk 59,46 71,95
ca. 190x100x1,5 cm 
99 125 7713 Stuk 94,21 114,— 
vanaf 12 per Stuk 85,95 104,—

Sirex Isomat “Allround”
Een Allround-ligmat van waterdicht, cel-
gesloten en milieuvriendelijk polyethy-
leen schuimstof. Aan beide zijden voor-
zien van PE-folie. Het materiaal zorgt out-
door voor een optimale isolatie tegen kou 
van de grond en vocht. Incl. 2 stretchban-
den voor eenvoudige opberging en 
transport. LxBxH: ca. 180x60x0,9 cm. 
Blauw. 
99 129 2800   Stuk 19,79 23,95 
vanaf 15 per Stuk 17,31 20,95 
vanaf 30 per Stuk 15,66 18,95

Gegolfd opper-
vlak

bacteriën kunnen indringen en maakt het 
gebruik van de mat in het water mogelijk. 
De gestructureerde oppervlakte is ex-
treem duurzaam en makkelijk te reinigen. 
Bijzonder hygiënisch en huidvriendelijk. 
6x opvouwbaar voor ruimtebesparende 
opberging. Geleverd met 2 stretch ban-
den. LxBxH ca. 190x60x1,0 cm, groen. 
99 125 8804   Stuk 47,89 57,95 
vanaf 20 per Stuk 43,76 52,95

Gymnastiekmatten

Nieuw!  Sport-Thieme 
Fitnessmat

Sportmat voor gymnastiek, pilates en yo-
ga. Gemaakt van NBR-comfortschuimstof. 
Zacht, hygiënisch en huidvriendelijk ma-
teriaal. Antislip oppervlaktestructuur met 
zeer goede dempingseigenschappen. Incl. 
draagriem, trainingsposter & trainingsvi-
deo. LxBxH: 180x60x1 cm, ca. 1,3 kg. 
99 288 6204  Zwart Stuk 33,84 40,95 
99 288 6217  Blauw Stuk 33,84 40,95 
99 288 6220  Groen Stuk 33,84 40,95 
99 288 6233  Rood Stuk 33,84 40,95 
99 288 6246  Lila Stuk 33,84 40,95
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vanaf4 15,66
Blauw
Groen
Rood
Lila Zwart

Nieuw!

Aan de rand kunnen ook spring-
touwen worden gehangen.


