
SUPER valmat-landingsmat
300 x 200 x 30 cm, speciale sandwich-constructie (25 
cm poly-etherschuim met 5 cm polyethyleen plaat). 
Geel zijde bovenaan - landingsmat - tijdens de landing 
een groot hollend oppervlak biedt een veilige stand.  
Blauwe zijde bovenaan - zachte landingsmat - hoes 
gemaakt van slijtvast vinyl gecoat nylon, irriteert de 
huid niet en veroorzaakt geen brandwonden op de huid. 
Kanten met ontluchtingsgaten, rits en 4 draagriemen.
G3930 l Stuk 789,95
W 63 kg  

789,95

Anti-slip mat
Ideaal voor dubbelzijdig gebruik van de SUPER-lan-
dingsmat.
G3944 p Stuk 126,95

Reservehoes/overtrek
voor SUPER landingsmatten. 
G3839 p Stuk 335,95

vanaf 486,95

Kübler Sport® omkeerbare mat
Valmat met zachte bodem én landingsmatzijde, 300 x 
200 x 30 cm. Hoes gemaakt van naaldvilt of zeildoek 
aan de zijkanten en onderkant. 3-zijdige ritssluiting en 
4 plat genaaide handvatten.
G1819 l Stuk 1.099,-
W 63 kg  

1.099,-

Verbeterd ontwerp: De polyethyleen laag is nu opgenomen over het gehele oppervlak, dat 
wil zeggen dat gebruik van slijtagegevoelige lijm tot het verleden behoort.

SUPER VALMAT-LANDINGSMAT

 B gebonden kern

 B Geen struikelende rand aan de bovenkant 

door klit tenband rondom

 B Velcro-hoeken voor aansluiting

 B FIG-gekeurd

4 draaglussen

Bänfer® Landingsmat
Landingsmat met ‚sandwich‘-constructie: excellente 
schokabsorptie en gereduceerde impressiediepte zorgen 
voor een veiligere stand en reduceert schokken op de 
gewrichten. Het oppervlaktemateriaal is gemaakt van 
duurzaam naaldvilt, wat de huid niet irriteert (beschikbaar 
in blauw). Voorzien van velcro-strips aan de zijden en 
luchtgaten. De onderkant is gemaakt van gecontourd, 
anti-slip matstof.
G3761 l 200 x 100 cm Stuk 486,95
W 23 kg
G3762 l 200 x 150 cm Stuk 604,95
W 33 kg
G3763 l 300 x 200 cm Stuk 1.125,95
W 63 kg  

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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