Fitness vloeren, Puzzelmatten

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

AFSLUITK ANT VOOR PUZZELMAT SPORT L
Massieve puzzelmat van natuurrubber voor een vrije, drijvende plaatsing. De uiterst
duurzame, robuuste, antislip-mattten bezitten een gesloten oppervlak en zijn eenvoudig te reinigen. Afgeschuinde afsluitkanten en –hoeken zijn optioneel te verkrijgen.
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3

Puzzelmat SPORT L
- Afmetingen per mat: 150 x 90 cm
- Mat dikte 10 mm
- Gewicht ongeveer 20 kg
- kleur zwart
- Afgeschuinde kopse kanten en hoeken zijn
optioneel verkrijgbaar
- Eenvoudige, zwevende/losse installatie
- Hygiënisch en makkelijk schoon te maken

Puzzelmat SPORT XXL
- Afmetingen per mat: 120 x 90 cm
- Mat dikte 17 mm
- Gewicht ongeveer 20 kg per mat
- kleur zwart
- Hygiënisch en makkelijk schoon te maken
Stuk 42,95

K1573 l
W 21 kg

1

Stuk 42,95

K1570 l
W 21 kg

Afsluitkant voor puzzelmat SPORT L
ca. 4,5 cm breed, afgeschuinde afsluitkant.

Afsluitkant voor puzzelmat SPORT XXL
ca. 8,5 cm breed, afgeschuinde afsluitkant.

Per lm 7,95

K1571 l
W 0.36 kg

Per lm 9,50

K1574 l
W 0.88 kg

Afsluithoek voor de puzzelmat SPORT L
Afsluithoek voor puzzelmat SPORT XXL
ca. 4,5 cm breed, afgeschuinde afsluithoek. ca. 4,5 cm breed, afgeschuinde afsluithoek.
Stuk 7,50

K1572 l
W 0.13 kg

Stuk 9,50

K1575 l
W 0.31 kg

PUZZELMAT UIT RUBBERGRANULA AT 60 X 60 CM

B ruisonderdrukking
B Antislip
B Zacht voor de gewrichten
B Snel en gemakkelijk leggen

vanaf

30,95

Puzzelmat uit rubbergranulaat 60 x 60 cm
De vloerbedekkingen van rubbergranulaat zijn voor vrije, losse (ver)plaatsing als
puzzelmatten (60 x 60 cm) of voor permanente (verlijmde) plaatsing leverbaar. De
vloeren bieden een uitstekende geluidsdemping, zijn slipvast, zijn snel en eenvoudig
plaatsbaar, zijn gewrichtsbeschermend en puntelastisch en zijn daardoor geschikt
voor fitness-studio‘s, krachtsport en voor fysiotherapie. Voor eenvoudige reiniging
kunnen de toplagen van de vloeren verzegeld worden.
K1576 l
W 10 kg
K1578 l
W 9.5 kg

Zwart

m² 30,95

Marmer zwart

m² 39,95

vanaf

vanaf

339,-

Rubbergranulaatrol
De vloerbedekkingen van rubbergranulaat zijn voor vrije, losse (ver)plaatsing als
puzzelmatten (60 x 60 cm) of voor permanente (verlijmde) plaatsing leverbaar. De
vloeren bieden een uitstekende geluidsdemping, zijn slipvast, zijn snel en eenvoudig
plaatsbaar, zijn gewrichtsbeschermend en puntelastisch en zijn daardoor geschikt
voor fitness-studio‘s, krachtsport en voor fysiotherapie. Voor eenvoudige reiniging
kunnen de toplagen van de vloeren verzegeld worden.
K1577 l
W 140 kg
K1579 l
W 115 kg

1,25 x 10 m

10 mm

Zwart

Rol 359,-

1,25 x 8 m

8 mm

Marmer zwart

Rol 339,-

67,95

59,95
Puzzelmat TOP
Optisch zeer aantrekkelijke en robuuste mat van EVAschuim en rubber. De precies passende matten voegen
zich nagenoeg naadloos in elkaar en zorgen zo voor een
gesloten, eenvoudig te reinigen oppervlak. Uitstekend
voor grootschalige basis onder fitnessapparaten omdat
de matten bijzonder vast en robuust, maar ook elastisch
en slipvast zijn. Geschikt voor halterruimtes, opwarmruimtes of als functioneel trainingsvlak. Afm. 100 x 100
cm. Gewicht ca. 5,5 kg.
K1582 l
K1583 l
W 5.5 kg

482

www.spor tenspel.be

Blauw
Grijs

m² 59,95
m² 59,95

Kunstgras-/rubberen granulaatplaat
Ideale fitnessvloer voor de zone met losse gewichten of als functionele vloer voor springoefeningen of
weerstandstraining met een gewichtsslee. Voor losse
montage (optioneel kunnen de panelen ook over het
gehele oppervlak of aan de voorzijde worden verlijmd of
worden voorzien van verbindingsstukken). Waterdoorlatend, gemaakt uit SBR-rubbergranulaat, PU-gebonden,
kunstgras van polypropyleen, ca. 7500/1 dTex, 14 mm
hoog, ca. 40.000 sprieten/m².
K1942 l
W 18.5 kg
K1943 l
W 28 kg

35 mm

m² 67,95

45 mm

m² 75,95

vanaf

49,95

Elastische tegel
Grondtegels uit PU/composietrubber met roodbruine
rubbervezels. Ideaal voor gebruik buiten, dankzij de
weerbestendigheid en de waterdoorlatendheid, voor
multifunctionele speelvelden, tennisvelden, trapveldjes,
speelplaats, enz.
L3134 l
W 9.3 kg

Stuk 54,95
vanaf 10 Stuk 49,95

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek l Levering per vracht y Omvangrijk artikel p Pakketdienst | W Verzendgewicht

