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Set
Sport-Thieme 
Gymnastiekmattenset 
“Fit&Fun”

De set bestaat uit:
•    10 Sport-Thieme-gymnastiekmatten, 

ca. 180x60x1 cm, naar keuze in blauw of 
rood 1|

•    1 Ophangsysteem voor gymnastiekmat-
ten 3| met 2 ogen 

Set 93,76 113,45 besparen!   
99 127 4309  Blauw Set 453,72 549,— 
99 127 4312  Rood Set 453,72 549,—
Waarschuwing! Gebruik biociden veilig. Lees vóór ge-
bruik eerst het etiket en de productinformatie.

 4 Afzondelijk 
verschuifbaar

 4 Extreem resistent
 4 Gemakkelijk te reinigen
 4 Bijzonder hygiënisch
 4 Isolerend en huidvriendelijk

Sport-Thieme 
Gymnastiekmat “Fit&Fun”

Deze moderne gymnastiekmat voldoet 
aan de hoogste eisen tegen een kleine 
prijs. Turn op een 10 mm dik vinylschuim-
stof, ontwikkeld volgens de nieuwste we-
tenschappelijke kennis.
•    Gestructureerd oppervlak - extreem 

resistent en makkelijk te reinigen
•    Zeer belastbaar en bijzonder hygiënisch
•    Koude isoleerd en huidvriendelijk
•    Sanitized veredeld - betrouwbare en 

duurzame bescherming tegen bacteriën 
en schimmelvorming

Mattenopberging

Gestructureerd 
oppervlak

Sport-Thieme Ophangwagen 
voor gymnastiekmatten

De stabiele uitvoering voor het hangend 
transport van gymnastiekmatten. Stabie-
le constructie van staal. De ophanghoogte 
van de matten kan aan beide zijden op 
120 cm of 180 cm worden versteld. Boven-
dien zijn de betreffende ophangbeugels 
ieder afzonderlijk verschuifbaar - traploze 
verstelling tot max. 80 cm oogafstand. 
Geschikt voor alle gymnastiekmatten met 
ogen uit het Sport-Thieme assortiment. 
Dankzij zijn grote, slijtvaste wielen kunt u 
tot 35 matten met een dikte van 9 mm of 
25 matten met een dikte van 15 mm trans-
porteren. Opbouwmaten (dxbxh): ca. 
80x70x194 cm. Levering zonder matten. 
99 126 4920   Stuk 238,84 289,—

•    Elke mat beschikt over 2 ophangogen 
voor makkelijke opberging

Ca. 120x60x1,0 cm 
99 127 4107  Blauw Stuk 37,98 45,95 
99 127 4110  Rood Stuk 37,98 45,95 
vanaf 15 per Stuk 33,84 40,95 
vanaf 30 per Stuk 31,36 37,95
Ca. 180x60x1,0 cm 
99 127 4208  Blauw Stuk 46,24 55,95 
99 127 4211  Rood Stuk 46,24 55,95 
vanaf 15 per Stuk 42,11 50,95 
vanaf 30 per Stuk 39,63 47,95
Waarschuwing! Gebruik biociden veilig. Lees vóór ge-
bruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voor matten met 2 ogen 
Standaard 
99 126 8007 Stuk 82,60 99,95
Afsluitbaar 
99 126 8036 Stuk 123,14 149,—
Voor matten met 4 ogen 
Standaard 
99 126 8023 Stuk 106,61 129,—
Afsluitbaar 
99 126 8049 Stuk 161,16 195,—

Sport-Thieme Ophanging 
voor gymnastiek matten

Nieuwe uitvoering met afzonderlijk ver-
schuifbare ophangpennen. Geschikt 
voor alle gymnastiekmatten met ogen 
Plaats voor ca. 20 matten met een dikte 
van 10 mm of voor ca. 13 matten met een 
dikte van 15 mm.  Wandrail van alumini-
um, pennen van edelstaal, ca. 25 cm 
lang, ø 1,2 cm. Incl. bevestigingsmateri-
aal voor wandmontage. Levering zonder 
matten. Maximale belasting 30 kg.
Uitvoeringen:
•    Voor matten met 2 ogen, ca. 90 cm 

lang ca. 2.3 kg
•    Voor matten met 4 ogen, ca. 120 cm 

lang ca. 3.6 kg

 4 Afzonderlijk verschuifbare ophangpennen
 4 De pennen die licht naar boven hellen verhinderen 
het wegglijden van de matten

Afsluitset voor Sport-Thieme 
Ophangvoorziening 
voor gymnastiekmatten

Maakt een afsluitbare versie van een bestaan-
de standaardophanging. Gewoon punten ver-
vangen en het meegeleverde slot gebruiken. 
99 270 8401   Set 66,07 79,95

Voor matten met 2 ogen

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Kerstin schreef:
“Kan de kwaliteit van 
merkmatten evenaren. 
Ophangogen op de mat-
ten zijn erg goed, 
plaatsbesparend ophan-
gen en hoeven dus niet 
opgerold te worden op-
geborgen.”

 4 Ook als afsluitbare 
variant verkrijgbaar
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113,45 besparen!

453,72

Ogen afstand 50 cm

Sport-Thieme Gymnastiekmatten
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