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O’JUMP, specialist op het gebied van 
landings- en valmatten, heeft een gamma 
ontwikkeld, speciaal op schoolniveau 
van: turnmatjes, valmatten, kolom- en 
muurbeschermingen en turntoestellen.

Matten voor worstelen, mousse modules, 
landings- en valmatten voor turnen, matten 
voor muurklimmen, kolombeschermingen, … 
Door onze knowhow kunnen wij elk verzoek 
behandelen, of het nu gaat om standaard of 
maatwerk.

O’JUMP biedt u een oplossing voor elke 
behoefte en heeft een aanbod van sportmatten 
voor doelgroepen van kleuters tot het hoogste 
niveau. Het merendeel van de producten 
is beschikbaar in verschillende diktes en is 
personaliseerbaar (verschillende kleuren, 
specifieke afmetingen, logo’s, …)

Wij staan steeds tot uwer beschikking 
voor verdere inlichtingen.

42   • Muurbeschermingen
43   • Kolombeschermingen voor binnen en buiten
44   • Kolombeschermingen voor teamsport
45   • Hoekbescherming

24   • Freerunning/Urban Gym pakket
25   • Schuine modules en ronde hoepel
26   • Trapezium & Tricking step
27   • Blokken
28   • Trainingsrekstok freestyle

18   • Damesbrug 
19   • Balk
20   • Sprong
22   • Rekstok 
22   • Herenbrug

30   • Plooimatten
30   • Valmatten

32   • Schoolmatjes
34   • Trainingsmatten
36   • Competitiematten

01  TURNEN

03 FREERUNNING 

02 LICHAMELIJKE OPVOEDING

04 ATLETIEK

05 WORSTELEN

06 KLIMMEN

07 BESCHERMINGEN

06   • Schoolmatjes 
08   • Plooimatten 
09   • Rolmatten
10   • Valmatten
12   • Mousse modules
16   • Mousse plinten 

39   • Klimmatten
40   • Blokmatten

EEN MERK VAN GYMNOVA

+03 775 01 38
info@eurogym.be

www.ojump.com

Openingsuren: 
• Van maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur

• Vrijdag: 8.30 – 15.00 uur

 Volg ons op Facebook  
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ONZE  VERBINTENIS

Fabriqué en Franc
e

M

ad
e in France

• Traceerbaarheid van onze producten •

Onze producten dragen het label met de traceerbaarheid. Deze indica-
tie toont onze toewijding naar al onze klanten op het gebied van nale-
ving van reglementering, wettelijke of verplichte informatie.

• Franse productie •

Het merendeel van onze producten wordt gefabriceerd in de fabriek 
in Wattrelos (in de regio van Nord-Pas-de-Calais). Onze fabriek, met 
een oppervlakte van 4500 m², is gespecialiseerd in de productie van 
valmatten en foam producten en beschikt over een hoogtechnologisch 
productieproces, zodat we een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 
kunnen aanbieden. De verschillende productiefases worden in onze 
fabriek uitgevoerd door gekwalificeerde technici die de materialen 
zelf monteren. We dragen bij tot het behoud en de creatie van jobs in 
Frankrijk en engageren ons voor een milieuvriendelijke werkwijze (ISO 
14001-gecertificieerd). 
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• Garantie 5 jaar • 

Alle producten van O‘JUMP hebben een 
garantie van 5 jaar* en dekken alle mate-
riaal- en productiefouten. 

Onze nieuwe methodes van ontwerp, 
onderzoek en ontwikkeling zorgen voor 
een vaste betrouwbaarheid van het hele 
gamma.

* Uitgezonderd onderdelen als gevolg van slijtage (leggers, ve-
ren, matten, …). Raadpleeg onze algemene verkoopsvoorwaa 
den voor alle info.

• Service na verkoop •

Onze dienst na verkoop staat tot uw 
beschikking voor al uw sportartikelen, 
binnen garantie of buiten garantie. 
Onze medewerkers voorzien alle on-
derhouds- en reparatiewerken, die 
bovendien rechtstreeks in de fabriek 
in Frankrijk worden uitgevoerd. Al 
deze werken worden geregistreerd en 
gerapporteerd aan onze experten en 
dragen zo bij aan de continue verbe-
tering van productkwaliteit.

• Onze commercieel team staat 
elke dag ter uwer beschikking •

Onze verkoopafdeling geeft u advies voor 
elk project en begeleidt u dagelijks om 
een correcte service en opvolging van uw 
bestelling te garanderen: van aanvraag en 
levering tot facturatie.

 4 RAISONS
DE CHOISIR

UN PRODUIT O’JUMP

 3 REDENEN OM VOOR 
O’JUMP TE KIEZEN

• SPORTIEF MATERIAAL 
VOOR ELKE ACTIVITEIT

  • ADVIES VAN EXPERTS 

• GRATIS OFFERTE

ONZE  SERVICE
&  GARANTIES

 • Personalisatie • 

Alle producten kan u naar eigen keuze 
personaliseren :

• Afmetingen op maat

• 8 mogelijke kleuren :

• Logo/Merk

Een specifiek product nodig ?



DEEL 1

TURNEN
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Deze matjes zijn ideaal voor schoolgebruik. Ze 
kunnen apart gebruikt worden voor opwarmings- 
en stretchoefeningen, maar kunnen ook aan elkaar 
bevestigd worden met de velrostrips, zodat er een 
grotere zone wordt gecreëerd.

Gemaakt van polyethyleen mousse (densiteit 25 kg/m³) 
met een polyester hoes van 1000 denier (ftalaat vrij), 
PVC gecoat, antibrandnorm M2, antislip aan de onder-
zijde. Deze sterke en lichtgewichte matjes zijn ideaal 
om snel op te stellen en af te breken. Beschikbaar in 
verschillende afmetingen en kleuren met of zonder vers-
terkte hoeken en met of zonder velcro verbindingen.

Beschikbare kleuren :

 TURNMATJES

Mogelijkheid om meerdere matten aan elkaar te bevestigen door de velcro verbindingen

Ref. Afm. in cm (lxbxh) Gewicht 
(kg) Ref. set van 3 Ref. set van 5 Versterkte 

hoeken Velcro verbindingen

105 200 x 100 x 4 5 107 106

108 200 x 100 x 5,5 6 110 109

111 200 x 100 x 4 5 113 112 •

114 200 x 100 x 5,5 6 116 115 •

117 200 x 100 x 4 5 119 118 •

120 200 x 100 x 5,5 6 122 121 •

123 200 x 100 x 4 5 125 124 • •

126 200 x 100 x 5,5 6 128 127 • •

Ref. 114 Ref. 105

Ref. 117

Ref. 126

Versterkte hoeken Velcro verbindingen

Set van 3 - Ref. 128

Set van 5 - Ref. 124

SCHOOLMATJES



7

Ref. 100 - HORIZONTALE MATTENWAGEN

Ideaal voor het transport van schoolmatjes en 
plooimatten. De kar is uitgerust met 4 wielen waarvan 2 
met een vergrendelingssyteem.

Afmetingen : 200 x 100 cm (lxb)
Hoogte bij de beugel : 79,3 cm 
Max. toegelaten gewicht : 300 kg

Deze multi gekleurde plooimatten zijn ideaal 
voor spelvormen en pedagogische activiteiten op 
school. 

Opvouwbaar in delen van 50 cm, voor een snelle 
opstelling en gemakkelijke opberging. Gemaakt 
van stevige polyethyleen mousse (densiteit 25 kg/
m³), met een PVC hoes (ftalaat vrij), brandnorm M2, 
antislip aan de onderzijde.

Kleur: Multi gekleurd

 MULTI GEKLEURDE PLOOIMATTEN

Ref. 201

Rangement optimisé

Ref. 200 - Afm. 200 x 150 x 4 cm (lxbxh) 
Ref. 201 - Afm. 200 x 200 x 4 cm (lxbxh) 
Ref. 202 - Afm. 300 x 200 x 4 cm (lxbxh) 

PLOOIMATJES
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Réf. 235Ref. 235

PLOOIMATTEN

 OPVOUWBARE LANGE MATTEN

Ref. 221

De opvouwbare lange matten zijn perfect om gymnastische reeksen op te 
oefenen, zoals radslag en overslag. Sommige matten zijn tweekleurig en 
geven de gymnast een visuele indicatie, om het aanleren van bijvoorbeeld 
radslag te vergemakkelijken. Reeksen zoals rondat flik zijn op dergelijke 
matten slechts mogelijk voor de meer getrainde gymnasten. Sommige mat-
ten zijn voorzien van velcro verbindingen, zodat ze met elkaar verbonden 
kunnen worden.

De matten zijn geproduceerd in een lichte polyetheen mousse (densiteit 23 kg/
m³), een PVC hoes van 1000 denier (ftalaat vrij) en brandnorm M2.

Beschikbare kleuren :

Versterkte hoeken alleen 
voor Ref. 235

Ref. 221

Velcro stroken Handvaten

BREEDTE 200 cm

Ref. Afm.in cm (lxbxh) Zijde met velcro 
verbinding

Afmetingen in cm 
(opgevouwen) 

(lxbxh)

Gewicht 
(kg)

224 600 x 200 x 4 x 200 x 150 x 16 33

225 600 x 200 x 4 Breedte 200 x 150 x 16 33

227 600 x 200 x 4 Perimeter 200 x 150 x 16 33

228 600 x 200 x 5,5 x 200 x 150 x 24 43

229 600 x 200 x 5,5 Breedte 200 x 150 x 24 43

231 600 x 200 x 5,5 Perimeter 200 x 150 x 24 43

232 1 200 x 200 x 4 Lengte 200 x 150 x 32 65

234 1 200 x 200 x 5,5 Lengte 200 x 150 x 48 85

235 1 200 x 200 x 5,5 x 200 x 150 x 48 85

BREEDTE 100 cm

Ref. Afm. in cm 
(lxbxh)

Zijde met velcro 
verbinding

Afmetingen in cm 
(opgevouwen) 

(lxbxh)

Gewicht 
(kg)

220 600 x 100 x 4 x 200 x 100 x 12 15

221 600 x 100 x 4 Breedte 200 x 100 x 12 15

222 600 x 100 x 5,5 x 200 x 100 x 18 19

223 600 x 100 x 5,5 Breedte 200 x 100 x 18 19

Uitgezonderd Ref. 235, enkel beschikbaar met een 
blauwe middellijn (kleuren buitenlijnen naar keuze)
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ROLMATTEN 

Rolmatten zijn zeer handig in het aanleren van gymnastiek in 
schoolcontext en gemakkelijk om op te stellen en weg te bergen. 
De onderkant is antislip en voorkomt dat de mat schuift tijdens de 
oefeningen. Gemaakt van ultralichte polyetheen mousse met een 
naaldvilt toplaag. Drie beschikbare lengtes: 6, 12 of 14 m.

 ZELFKLEVENDE VELCRO VOOR ROLMATTEN

Hecht direct op het tapijt en creëert zo snel een polyvalente ruimte 
of een trainingsvloer.
Breedte = 10 cm

De rolmatten kunnen aan elkaar bevestigd worden met velcro stroken om zo een trainingsvloer te maken (Ref. 213 optioneel)
Bijvoorbeeld: 7 rolmatten Ref. 212 zijn nodig om een trainingsvloer van 14 x 14 meter te bekomen.

Ref. Afm. in cm
(lxbxh)

Afm. in cm (opge-
rold) (hxØ)

Gewicht
(Kg)

210 600 x 200 x 3,5 200 x 70 24

211 1200 x 200 x 3,5 200 x 100 48

212 1400 x 200 x 3,5 200 x 110 56

Beschikbare kleuren :

Beschikbare kleuren :

 LANGE ROLMATTEN

Antislip op onderkant

Ref. 213 - Lengte = 25 ml
Ref. 214 - Lengte = 100 ml
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Ref. 307

VALMATTEN

Alle valmatten zijn gemaakt van polyurethaan mousse, een PVC hoes van 1000 
denier (ftalaat vrij) en hebben een brandklasse M2. Ze zijn beschikbaar in 
verschillende afmetingen, hebben een antislip onderkant en handvaten. 

In de zijkanten van de mat zijn verluchtingsgaten en een rits voorzien.

 POLYVALENTE MATTEN

Ref. Afmetingen in 
cm (lxbxh)

Hand-
vaten

Gewicht 
(kg)

Densiteit 
mousse

Ref. 
enkel 
hoes

300 200 x 120 x 10 4 11 30 320

301 200 x 120 x 20 4 15 23 321
302 200 x 150 x 20 4 19 23 322

303 240 x 200 x 20 4 28 23 323
304 300 x 200 x 20 4 36 23 324

305 200 x 150 x 30 4 31 30 325
306 300 x 200 x 30 4 45 25 326

307* 300 x 200 x 30 8 45 25 327

308* 300 x 200 x 30 8 54 30 327

*Ref. 307 en 308 hebben versterkte hoeken.

Gemakkelijke en snelle opstelling door verschillende handvaten

Ref. 303

Met natuurlijk leder*

Beschikbare kleuren :

Matten speciaal ontworpen voor intensief- en 
schoolgebruik. Kunnen onder allerlei toestellen gelegd 
worden zoals balk, brug of rekstok voor extra veiligheid 
of op de vloer om te oefenen op landingen. Gemakkelijk 
verplaatsbaar met handvaten. Sommige matten (Ref. 
307 en 308) zijn voorzien van versterkte hoeken voor 
een langere levensduur.
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Deze mat kan zowel gebruikt worden als landingsmat (opengevouwen) onder toestellen of als valmat 
(dichtgevouwen) bij een afsprong van een toestel. Gemakkelijk te verplaatsen en weg te bergen door de 2 
aparte delen en de 8 handvaten. Ingestikte riemen en versterkte hoeken voor een multigebruik en langdurige 
levensduur.
Afm. 400 x 200 x 20 cm (lxbxh) - Afm. opgevouwen 200 x 200 x 40 cm (lxbxh)
Gewicht = 39 kg - Densiteit mousse 23 kg/m³.

 KOPPELBARE MATTEN

VALMATTEN

Creëer een grotere oppervlakte door de 
matten aan elkaar te bevestigen met de 
riempjes. 

 Ref. 310 PLOOIMAT DUBBEL GEBRUIK

Deze matten zijn multi-inzetbaar voor atletiek en 
gymnastiek in schoolcontext. De mat heeft een 
goede schokdemping voor landingen en is voorzien 
van 4 handvaten en bevestigingsriempjes.
Densiteit van de mousse: 17 kg/m³ 

Ref. 316

Ref. Afmetingen in cm 
(lxbxh)

Gewicht 
(kg)

Ref. enkel 
hoes

315 200 x 100 x 40 19 335

316 200 x 100 x 50 25 336

Opgevouwen maat
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LANDINGSMATTEN 

 LANDINGSMATTEN

Trainingsmatten speciaal ontworpen voor toestelturnen.

Ze voldoen aan de Europese normen en zijn ideaal voor clubs met een beperkter 
budget, aangezien ze een perfecte vervanging zijn voor de reglementaire FIG 
landingsmatten. Ze kunnen naast elkaar worden geplaatst met klittenband en 
bieden een stabiele landing, dankzij de mousse met dubbele dichtheid.

Ref. Afmetingen in cm 
(LxBxH.)

Aantal 
handvate

STANDAARD MATEN
390 200 x 200 x 20 4

391 250 x 200 x 20 4
392 300 x 200 x 20 4

393 400 x 200 x 20 8

De landingsmatten zijn gemaakt van een moussesamenstelling met verschillende densiteiten en een afneembare hoes 
van 1000 denier. Ze hebben brandklasse M2 en zijn ftalaatvrij. Ze zijn voorzien van handvaten, hebben een onderzijde 
van antislip en een klittenbandstrook aan de 4 zijden.

Informatie over Europese normen
De norm NF-EN 12503 definieert een referentiekader om de fysieke integriteit van gebruikers te respecteren. Het doel van deze 
norm is om een zo veilig mogelijke situatie te creëeren voor schoolkinderen en sporters die gebruik maken van de toestellen. 
Onze matten voldoen aan de Europese normen en kunnen worden herkend aan het identificatielabel dat de conformiteit aantoont.

 Ref. 399 - KLITTENBAND VOOR LANDINGSMATTEN
Om twee matten aan elkaar te bevestigen. Breedte = 20 cm, verkrijgbaar per lm.

Ref. 390

Zachte klittenband op die vier zijden van de matHandvaten en luchtvoorziening

Ref. Afmetingen in cm 
(LxBxH.) GEBRUIK Aantal 

handvate

TOESTELSPECIFIEKE MATTEN MET UISTPARINGEN
394 300 x 200 x 20 Landingsmat voor evenwichtsbalk 8

395 400 x 200 x 20 Landingsmat voor paard met bogen 12

396 260 x 200 x 20 Landingsmat voor herenbrug 4

397 260 x 70 x 20 Centrale landingsmat voor herenbrug /
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De mousse modules zijn speciaal ontworpen en aangepast voor schoolgebruik en voor kleine kinderen 
die spelenderwijs gymnastiek leren kennen. Er kan een volledig parcours opgesteld worden met 
meerdere modules, zodat de motoriek van kinderen gestimuleerd en ontwikkeld wordt. Alle producten 
zijn gemaakt van een polyurethaan mousse, densiteit van 23 kg/m³ met PVC hoes (ftalaat vrij) en 
brandnorm M2. 

Voorbeeld volledige zeshoek met 2 x Ref. 064

Deze module is stabieler dan een cilinder en helpt 
kinderen met het ontwikkelen van hun evenwicht 
en  het verminderen van hoogtevrees. Ideaal voor 
gebruik bij een obstakelparcours of bij rotaties.
Voorzien van 2 handvaten.

 ZESHOEKEN

Ref. 069

De halve zeshoek kan gebruikt worden om kinderen te 
laten wennen aan het gevoel van een evenwichtsbalk. De 
twee helften kunnen aan elkaar vast gemaakt worden door 
de velcro verbindingen.
Afm. 150 x 60 x 60 (lxbxh)

 Ref. 064 HALVE ZESHOEK

MOUSSE MODULES

Beschikbare kleuren : 

Ref. 068 - Afm. 100 x 50 x 43 cm (lxbxh)
Ref. 069 - Afm. 150 x 60 x 52 cm (lxbxh)
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 Ref. 040  KOEPEL

Deze module kan gebruikt worden in het aanleren van 
voor- en achterwaartse rotaties of overslagen. Kan 
ook perfect dienen als obstakel of als onderdeel van 
een parcours om de motoriek te verbeteren. Voorzien 
van 2 handvaten en antislip aan de onderkant. 
Afm. 60 x 70 x 56 cm (lxØxh)

MOUSSE MODULES

Voorbeeld volledige cilinder met 2 x Ref. 066

Deze module is perfect om te integreren in een parcours of 
stormbaan. Ideaal in het aanleren van meer lichaamscontrole in 
voorwaartse rotaties. Voorzien van 2 handvaten.

 Ref. 066  HALVE CILINDER

 CILINDERS

Ref. 073

Ideale module voor het aanleren van koprol. De twee 
helften kunnen aan elkaar bevestigd worden door de 
velcro verbindingen aan de onderkant. 
Afm. 150 x 60 x 30 cm (lxbxh)

Ref. 071 - Afm. 100 x 50 cm (LxØ) 
Ref. 072 - Afm. 150 x 60 cm (LxØ)
Ref. 073 - Afm. 100 x 100 cm (LxØ)
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Deze zachte helling helpt kinderen in het aanleren van de voor- en achterwaartse koprol. De module zorgt voor een 
efficiënte overgang van een hellend vlak naar de vloer. Voorzien van 4 handvaten. Afm. 200 x 100 x 35 cm (lxbxh)

Het hellend vlak is een ideale module om de koprol 
aan te leren en om kinderen te laten wennen aan de 
snelheid in bewegingen. Voorzien van een handvat.

 Ref. 053  SCHUINE MODULE – ZACHTE HELLING

Mousse trap met drie treden (Ref. 061) of vier treden 
(Ref. 062). De modules zorgen ervoor dat jonge 
kinderen gemakkelijk omhoog en omlaag leren 
stappen. De trap kan ook gemakkelijk gecombineerd 
worden met andere modules. Antislip aan de 
onderkant. 

Ref. 062

 TRAPMODULES

  Voorbeeld van gebruik Ref. 050 en 061. 

 HELLEND VLAK

Ref. 051

Ref. 050 - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh)
Ref. 051 - Afm. 150 x 100 x 60 cm (lxbxh)

Ref. 061 - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh)
Ref. 062 - Afm. 150 x 60 x 60 cm (lxbxh)

Ref. 061

MOUSSE MODULES 
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 SPRINGPAARD

Kan zowel gebruikt worden in het aanleren van 
sprongoefeningen als geïntegreerd worden in een 
motorisch parcours.

Het springpaard is samengesteld uit verschillende 
modules en kan daardoor aangepast worden aan 
verschillende hoogtes en verschillende obstakels. 
Uitgerust met twee handvaten en een antislip on-
derkant.

Gecombineerd met volgende elementen :
- 1 basismodule van 70 cm hoogte
- 2 tussenmodules van 20 cm hoogte
- 1 halve cilinder van 30 cm hoogte

Totale afmetingen: 150 x 80/50 x 140 cm (lxbxh)

Samengesteld uit volgende elementen :
- 1 basismodule van 70 cm hoogte
- 1 halve cilinder van 30 cm hoogte

Totale afmetingen : 150 x 80/50  x 100 cm (lxbxh)

Ref. 079 - Piramidale plint met halve cilinder

Deze module kan gebruikt worden als glijbaan of voor 
het aanleren van koprol. Door het vlakke gedeelte op 
de top kunnen kinderen met meer vertrouwen hun 
hoogtevrees overwinnen. Voorzien van een handvat 
en antislip aan de onderkant.

Ref. 059

 MODULE HELLEND VLAK

Ref. 058 - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh) 
Ref. 059 - Afm. 150 x 60 x 60 cm (lxbxh)

Ref. 077 - Piramidale plint met halve cilinder

MOUSSE MODULES
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MOUSSE PLINTEN

Ref. 075 - Blauw

Ideaal voor het ontdekken en aanleren van sprong.
Voorzien van 2 handvaten en een bovenkant van imitatieleder. 

 EENDELIGE PLINT

Ref. 056 - lichtpaars

 Réf. 085  MULTIBLOKKEN

Samengesteld uit 6 stapelbare elementen, zodat je 
zelf de hoogte kan bepalen.

Samengesteld:
- 3 blokken met afmetingen : 60 x 40 x 20 cm (lxbxh)
- 2 blokken met afmetingen : 60 x 60 x 20 cm (lxbxh)
- 1 blok met afmeting : 60 x 120 x 20 cm (lxbxh) met 
handvaten. 
Elke module kan apart gebruikt worden.
Totale afmetingen : 60 x 120 x 60 cm (lxbxh)
Enkel verkrijgbaar in de kleur rood. 

Ref. 055 - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh) 
Ref. 056 - Afm. 150 x 60 x 60 cm (lxbxh) 
Ref. 075 - Afm. 160 x 80 x 100 cm (lxbxh)
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VOORBEELDEN VAN PEDAGOGISCHE CIRCUITS

TURNEN



DEEL 2

LICHAMELIJKE 
OPVOEDING
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LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

 Ref. 670   DAMESBRUG VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

Verstelbare damesbrug met leggers in natuurlijke glasvezel 
met gefineerd hout. Speciaal ontworpen voor de lessen 
lichamelijke opvoeding.
De hoogteregeling van de leggers is gemakkelijk in te stellen 
met behulp van handgrepen:
- Lage legger : verstelbaar van 140 tot 170 cm
- Hoge legger : verstelbaar van 215 tot 245 cm.

Technische eigenschappen:
- Breedteregeling tussen de leggers van 60 tot 140 cm
- Lengte van de houten legger : 240 cm
- Voorzien van antislip vloerbeschermers
- Geïntegreerd rolsysteem
- Afmeting op de grond : 2,52 x 2,05 m (lxb)
- Gewicht : 187 kg

   LAGE LEGGER + STEUN

   AFZONDERLIJKE LEGGERS

Gemakkelijk te verplaatsen en ideaal voor trainingen.
Het stalen kader zorgt voor een sterke stabiliteit. Onder de 
legger kan nog een valmat van 20 cm gelegd worden voor 
extra veiligheid.

Twee types beschikbaar:
Ref. 672 - Legger in hout (van de damesbrug)
Ref. 692 - Legger in staal (van de rekstok)

Technische eigenschappen
- Afmeting van de legger : 180 cm
- Afmeting op de grond : 212 x 32 x 27 cm (lxbxh)

Kunnen bevestigd worden op ref. 690 rekstok, ref. 672 & 
692 de lage leggers + steunen, maar ook bij de freestyle 
rekstokken.
Lengte van de leggers : 180 cm (per stuk). 

Ref. 673 - Houten legger (damesbrug), diameter : 40 mm.
Ref. 693 - Stalen legger (rekstok), diameter : 25 mm.
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LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

 Ref. 680   VERSTELBARE BALK

Ideaal tijdens de trainingen. Deze balk met 
standaard afmetingen kan zowel op grondniveau 
gebruikt worden als op een reglementaire 
hoogte, waarbij de stabiliteit en veerkracht 
behouden blijft zoals bij een traditionele balk.
De balk kan gemakkelijk aangepast worden in 
hoogte, zonder dat de matten of de poten van 
de balk verplaatst moeten worden.

Technische eigenschappen:
- Afmetingen : lengte : 5 m – breedte 10 cm
- Verstelbaar in hoogte van 50 tot 125 cm, per 
5 cm
- Voorzien van een ballkbekleding en antislip 
vloerbeschermers 
- Zachte kopstukken van mousse

   LAGE BALK

Ideaal voor  initiaties  en  zorgt  voor  meer 
vertrouwen bij het inoefenen van nieuwe 
bewegingen, door de lage hoogte (40 cm).

Mogelijkheid om een extra mat onder de balk 
te leggen.

Beschikbaar in 2 lengtes :
Ref. 681 - Lengte 3 m
Ref. 682 - Lengte 5 m

Ref. 681

◄  In hoogte verstelbaar

◄  Zachte mousse kopstukken
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LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

 Ref. 699   TURNBOK 

Turnbok van synthetisch leder. Perfect voor schoolgebruik of 
initiaties.

Technische eigenshappen:
- In hoogte verstelbaar van 94 tot 134 cm, per 5 cm
- Afmeting van de romp : 60 x 35 x 28 (lxbxh)
- Voorzien van antislip poten

 TWEEDELIGE PLINT

Tweedelige plint speciaal ontworpen voor sportlessen op school 
voor studenten van 11 tot 18 jaar. Door de dubbele densiteit van de 
mousse is deze plint zeer stevig. De bovenste module bij Ref. 076 is 
gemaakt van hetzelfde imitatieleder als bij de springtafel.

Ref. 076 
Zwart

Ref. 076 
 Grijs

Ref. 074 - Afm. 160 x 80 x 100 cm (lxbxh). 
Bovenste module in PVC.
Ref. 076 - Afm. 160 x 80 x 100 cm (lxbxh). 
Bovenste module in imitatieleder.

Ref. 074 
Rood

Deze mousse plinten zijn specifiek ontworpen voor de gymnastiek in schoolcontext en kunnen zowel voor 
initiaties gebruikt worden als voor de meer gevorderden.
Al deze modules zijn gemaakt van polyurethaan mousse met een PVC hoes van 1000 deniers, M2 geclassificeerd 
en ftalaat vrij. Elke module is voorzien van velcroverbindingen, zodat de twee delen stevig op zijn plaats blijven. 
De antislip aan de onderkant zorgt er voor dat elke module apart gebruikt kan worden.

Samengesteld uit twee elementen : 
- 1 basismodule met een hoogte van 80 cm
- 1 bovenste module met een hoogte van 20 cm

Beschikbare kleuren :
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LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

 Ref. 685   MINI-TRAMPOLINE

Deze mini trampoline is gemaakt van een stalen 
frame van buizen (afm. 113 x 113 cm), met verstelbare 
hoogteregeling.
Uitgerust met geïntegreerde wieltjes en een volledige 
randbescherming van 3 cm. Het springdoek is 
vervaardigd van gevlochten nylon, meet 65 x 65 cm en 
wordt op spanning gehouden door 28 stalen veren.
Poten zijn voorzien van antislip vloerbeschermers 
en kunnen ingeklapt worden, zodat de trampoline 
gemakkelijk weggezet kan worden.
Gewicht = 36 kg.

Door de verstelbare hoogte (van 20 cm tot 120 cm), kan elke oefening/circuit aangepast worden aan het niveau van 
de gymnast. 
Kies zelf de kleur en hoogte (40 cm of 20 cm) van elke module (uitgez. Ref. 084).

Voorbeeld van circuit met 
gebruikte materialen: Ref. 080, 
Ref. 081, Ref. 082 en Ref. 303

 SAMENSTELBARE PLINTEN

D
C

A

E

B

C

A

MOGELIJKE OPSTELLINGEN:

Stel je eigen mousse plint samen en pas je sportlessen aan volgens jouw wensen!

Ref. Omschrijving Afmetingen in cm 
(lxbxh)

Densiteit mousse 
(Kg/m3) Kenmerken

080         Basis module 160 x 60 x 40 23 Voorzien van 2 handvaten

081         Tussenmodule 160 x 60 x 40 23 /

082         Tussenmodule 160 x 60 x 20 23 /

083         Bovenste module 160 x 60 x 20 30 Imitatieleder

084         Bovenste module 160 x 60 x 20 23 /

A

B

E

C

D

◄  Gespannen doek dmv. veren
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LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

 Ref. 690   REKSTOK

Ideaal voor zalen met weinig ruimte, omdat er geen 
kabels nodig zijn. In hoogte verstelbaar van 45 cm 
tot 200 cm, per 5 cm. Geleverd met een rekstok 
van 1,8 meter met geïntegreerde kop voor de 
hoogteregeling.
Afmetingen op de grond : 220 x 25 cm.
Te bevestigen in de grond. Vloerverankeringen niet 
meegeleverd.

 Ref. 695   LAGE HERENBRUG

Gemakkelijk verplaatsbare lage herenbrug met 
antislip poten. Stabiele en sterke structuur om 
handstanden op te oefenen. 
Stalen buizen met diameter van 38 mm.
Afmetingen : 190 x 100 x 60 cm
(lxbxh)
Gewicht : 34 kg

Ontdek onze freestyle rekstokken op pagina 28.

Ref. 950 



DEEL 3

URBAN GYM

 Ref. 695   LAGE HERENBRUG
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URBAN GYM

TRICKING HOOP
Ref. 900

TRAPEZIUM & STEP
Ref. 920 & Ref. 925

O’JUMP heeft een nieuwe productlijn 
ontworpen met mousse modules, specifiek 
voor freerunning.

Elke module is ontwikkeld in samenwerking 
met freerunning-clubs en atleten, zodat 
gymnasten in alle veiligheid kunnen trainen 
en hun creativiteit kunnen tonen. 

Alle modules uit het gamma stellen obsta-
kels uit de stad of natuur voor. De veelzij-
digheid van de elementen zorgt ervoor dat 
er telkens verschillende obstakels en nieuwe 
parcoursvormen gemaakt kunnen worden.

De modules kunnen los van elkaar gebruikt 
worden, zijn voorzien van handvaten en an-
tislip aan de onderkant (behalve Ref. 911 en 
912). Samengesteld uit een dubbele den-
siteitmousse en PVC hoes van 1000 deniers, 
brandklasse M2 en ftalaat vrij.

Ref. 940 - COMPLETE SET

Groepeer alle mogelijke modules van de urban gym met de complete set, 
bestaande uit volgende referenties :

BLOCKS
Ref. 930

SCHUINE MODULES
Ref. 910

 Ontdek de video
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URBAN GYM

 SCHUINE MODULES

Deze 2 schuine modules vormen een essen-
tieel onderdeel voor elk obstakelparcours. 
Ze zijn ontworpen om schuine hellingen te 
stimuleren die je in de stedelijke context 
terugvindt. Ideaal voor het pedagogisch 
aanleren van bewegingen. Kunnen zowel 
horizontaal gebruikt worden als verticaal, om 
een muur na te bootsen en zo het aanleren 
van kicks en salto’s te vergemakkelijken.

Ref. 911

Ref. 912

Ref. Omschrijving Afmetingen in cm (lxbxh) Ref. 910

911 Medium schuine module 200 x 100 x 60/15 Set van 2 schuine modules 
(Ref. 911 en 912)912 Grote schuine module 200 x 100 x 90/15

Ref. 900 - De tricking hoop geeft je meer fun en 
plezier en daagt je meer harder uit in het ontdek-
ken van nieuwe tricks. Onmisbaar in het trainen 
van freerunning.De cirkelvormige vorm van deze 
module maakt het ook mogelijk om te anticipe-
ren op krappe, nauwe doorgangen en versterkt de 
precisie van bewegingen.

Afmetingen: 160 x 50 cm (øxb) - ø binnen : 1 m

 TRICKING HOOP

Geef een nieuwe dimensie aan je 
trainingen!

Ref. 900
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URBAN GYM

De trapeziummodule (Ref. 920) en de tricking step 
(Ref. 925) kunnen gecombineerd worden, zodat je een 
obstakel van 1,8 meter hoogte krijgt.

Bijzonder geschikt in het aanleren van tussensteun en 
wendsprongen. De schuine zijkanten vergemakkelijken 
bewegingen waarbij je je afzet op het obstakel zelf. (360, 
wall flip, enz…)

Trapezium (Ref. 920) bestaande uit drie modules 
waardoor je zelf de hoogte kan kiezen: 50, 100 of 
150 cm. De drie elementen zijn aan elkaar verbonden 
met velcro, maar kunnen uiteraard ook apart gebruikt 
worden als obstakel.

 TRAPEZIUM EN TRICKING STEP

Ref. Omschrijving Afmetingen in cm 
(lxbxh) Ref. 920

921      Bovente trapeziummodule 150 x 70/40 x 50 Complete trapeziummodule 

Samengesteld uit Ref. 921, 922 en 923.
Totale afmetingen = 150 x 130/40 x 150 cm (lxbxh)

922      Tussen trapeziummodule 150 x 100/70 x 50

923      Basis trapeziummodule 150 x 130/100 x 50

925      Tricking Step module 150 x 40 x 30

C

A

D

B

A

B

C

D

Ref. 920 + 925
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Deze drie blokken geven ontzettend veel mogelijkhe-
den aan je freerunning parcours. Zo kan je onder an-
dere muren, bruggen, een trap of andere obstakels 
maken met deze blokken. Ze zijn voorzien van hand-
vaten en velcro strips om gemakkelijk verbindingen te 
maken

Gemakkelijk in opbergen en transporteren.

Ref. 931
Ref. 932

Ref. 933

URBAN GYM

 BLOKKEN

Ref. Omschrijving Afmetingen in cm (lxbxh) Ref. 930

931  Klein “Block” 120 x 60 x 30 Set van 3 modules “Bocks”

Samengesteld uit Ref. 931, 932 et 933.
Totale afmetingen = 120 x 60 x 130 cm (lxbxh)

932   Gemiddeld “Block” 120 x 60 x 40 

933  Groot “Block” 120 x 60 x 60

Mogelijke hoogtes, als de drie modules samen gebruikt worden : 
70, 90, 100 of 130 cm

B

A

C

Ref. 930

A

B

C
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URBAN GYM/ 
 

Aarzel niet om ons te contacteren voor specifieke wensen of vragen op maat. Kolombescher-
mingen, valmatten, crashmatten, … wij helpen u steeds verder met uw realisatie van 
maatwerk.

Deze complete rekstokinstallatie is een uitdagend parcours en kan perfect individueel gebruikt worden of in 
groep (circuitvorm).
De hoogte van de rekstokken is verstelbaar.

Technische eigenschappen:
- Rekstok zonder kabels. Te bevestigen in de grond, vloerverankeringen niet meegeleverd
- In hoogte verstelbaar van 25 tot 175 cm, per 5 cm
- Lengte van de rekstokken = 180 cm
 
Ref. 950 - Complete freestyle opstelling, uitgerust met 4 rekstokken (2 stalen rekstokken en 2 houten leggers)
Ref. 951 - Centrale poot waarin 4 rekstokken bevestigd kunnen worden
Ref. 952 - Houten legger met zijpoot
Ref. 953 - Stalen rekstok met zijpoot

LICHAMELIJKE OPVOEDING

 TRAININGSREKSTOK FREESTYLE

Ref. 950 

Ref. 951 Ref. 953Ref. 952



DEEL 4

ATLETIEK
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 PLOOIMATTEN

Landings- en valmatten speciaal ontworpen voor lichamelijke opvoeding en sport. De matten 
zijn gemaakt van PE mousse met een densiteit van 17 kg/m³, hebben een PVC hoes van 1000 
deniers, brandklasse M2 en zijn ftalaat vrij. De onderkant van de mat is antislip.

VALMATTEN 
SCHOOLGEBRUIK

 VALMATTEN
Deze valmatten bestaan uit één deel en bieden een gelijkmatig oppervlak voor de landing. Gemakkelijk te ver-
plaatsen en te stockeren door de 4 handvaten.

Deze valmatten zijn plooibaar in drie delen en zijn voor-
zien van 4 handvaten die het verplaatsen en opruimen 
vergemakkelijken.

Ref. 330 - TRANSPORTKAR VOOR MATTEN

Ideaal voor het transporteren van grote matten en modules. Voorzien van 4 wie-
len, waarvan 2 met een geblokkeerd systeem om het laden en lossen te verge-
makkelijken. Maximale belasting: 300 kg. Afmetingen: 200 x 70 cm (lxb).

Geoptimaliseerde opslag

Vind de koppelbare matten terug op pagina 11.

Réf. Afm. in cm 
(lxbxh)

Gewicht
(kg)

Ref. enkel 
hoes

411 300 x 200 x 40 52 421

412 300 x 200 x 50 63 422

413 400 x 200 x 40 69 423

414 400 x 200 x 50 83 424

Ref. Afm. in cm 
(lxbxh)

Afm. in cm (lxbxh)
(opgevouwen)

Gewicht
(kg)

400 400 x 200 x 40 200 x 200 x 80 72

401 400 x 200 x 50 200 x 200 x 100 87

Beschikbare kleuren :



DEEL 5 

WORSTELEN
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 PLOOIMATTEN VOOR LESSEN LICHAMELI-
JKE OPVOEDINGEN EN SPORT
Multifunctionele plooibare accordeon matten 
die je gemakkelijk en snel kan opstellen. 

Volledig samengesteld uit PE mousse met densiteit 
van 25 kg/m³ (delen van 2 x 1 m). Aan elkaar te 
bevestigen met de voorziene velcrostrips.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Deze 
matten zijn zeer handig indien het materiaal bij elke 
training opgesteld en afgebroken moet worden. 
De vechtzone is gemarkeerd met een cirkel, die is 
gelijmd op de hoes van de matten. PVC hoes van 
1000 deniers, brandklasse M2 en UV bestendig. 

Ref. Afm. in cm (lxbxh) Samenstelling Ø van de cirkel in m (binnen/
buiten

570 600 x 600 x 4 6 tracks van 6 x 1 m 4/5

571 600 x 600 x 5,5 6 tracks van 6 x 1 m 4/5

572 800 x 800 x 4 8 tracks van 8 x 1 m 6/7

573 800 x 800 x 5,5 8 tracks van 8 x 1 m 6/7

574 1 000 x 1 000 x 4 10 tracks van 10 x 1 m 8/9

575 1 000 x 1 000 x 5,5 10 tracks van 10 x 1 m 8/9

Vind onze transportkar Ref. 100 voor de plooimatten op pagina 7.

SCHOOLMATTEN
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Ref. Afm. in cm 
(lxbxh)

Ref. 
dekzeil 

Ø  van de 
cirkel in m 
(binnen/
buiten)

540 600 x 600 x 3,5 545 5/6

541 800 x 800 x 3,5 546 6/8

542 1000 x 1000 x 3,5 547 7/9

 SCHOOLMATTEN MET OMKEERBARE BACHE

Multi-inzetbare matten voor initiaties in vechtsporten. Samengesteld uit rolmatten  (Zie pagina 8) die aan 
elkaar bevestigd worden met velcro, met daarboven een PVC zeildoek dat langs twee kanten gebruikt kan 
worden   (1 zijde voor het worstelen en 1 zijde voor judo). Het zeildoek is ftalaat vrij, heeft brandklasse M2 en is 
eenvoudig in onderhoud en reiniging. Snel en gemakkelijk opstellen en afbreken. Tweekleurig zeil. 

Deze mat is samengesteld uit een mousse onderlaag van polyetheen met densiteit 
van 25 kg/m³ en een  ftalaat vrij dekzeil van 1000 deniers met brandklasse M2. Dit dekzeil 
wordt bevestigd aan de rolmatten met velcro. Identiek aan de reglementaire matten, maar 
met kleinere afmetingen. En gemakkelijk opstellen en afbreken. Tweekleurig dekzeil.

 SCHOOLMATTEN MET MOUSSE ONDERLAAG ZONDER BEKLEDING

Ref. Afm. in cm 
(lxbxh)

Ref. 
dekzeil 

Ø van de 
cirkel in m 
(binnen/
buiten)

580 600 x 600 x 4 545 5/6

582 600 x 600 x 5,5 545 5/6

Omkeerbare bacheRolmatten

VOORZIJDE: MARKERINGEN 
VOOR WORSTELEN

KEERZIJDE: MARKERINGEN 
VOOR JUDO

 

SCHOOLMATTEN
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MATTEN VOOR 
TRAININGEN

TRAININGSMAT MET ZEIL, 
MARKERING LANGS ÉÉN KANT

TRAININGSMAT MET 
OMKEERBAAR ZEIL

Ø VAN DE 
CIRKEL IN 

M (BINNEN/
BUITEN) Afm. in cm (lxbxh) Ref. complete mat Ref. enkel zeil Ref. complete mat Ref. enkel zeil

600 x 600 x 5,5 500 530 / / 5/6

800 x 800 x 5,5 501 531 / / 6/8
1000 x 1000 x 4 / / 560 565 7/9

1 000 x 1 000 x 5,5 502 532 561 565 7/9
1200 x 1200 x 4 / / 562 566 7/9

1200 x 1 200 x 5,5 503 533 563 566 7/9

Specifiek ontworpen voor trainingen en beschikbaar in 2 versies die zowel voor 
sportclubs als voor scholen gebruikt kunnen worden.

Beschikbare 
referenties :

 TRAININGSMAT MET BEDRUKKING LANGS ÉÉN KANT
Markeringen zoals bij competitie, zodat de beoefenaars kunnen trainen onder dezelfde omstandigheden  als in 
een competitie.

 TRAININGSMAT MET OMKEERBAAR ZEIL
Competitiemarkering langs de ene kant en schoolmarkering met 4 zones langs de andere kant, zodat meerdere 
kinderen tegelijkertijd kunnen worstelen op dezelfde mat.
Diameters van de cirkels :
• Zeil 10 x 10 m: binnenste cirkel: 4 m / buitenste cirkel: 4,9 m
• Zeil 12 x 12 m: binnenste cirkel: 4 m / buitenste cirkel: 5 m

Het omkeerbaar zeil wordt bevestigd met velcro op een kader rondom de matten. Het zeil is gemaakt van PVC, 
1000 deniers, M2 geclassificeerd en UV bestendig.

Alle cirkels zijn in het doek gelijmd. De matten hebben een onderlaag van PE mousse met een densiteit van 25 
kg/m³. Snel en gemakkelijk te monteren en op te ruimen. 

Contacteer ons indien u een zeil wenst met zeilogen voor de bevestiging op het frame.
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MATTEN VOOR 
TRAININGEN

 KEERZIJDE: MARKERING MET 4 ZONES 
(enkel verkrijgbaar op het omkeerbare zeil)

Wij helpen u graag verder bij het ontwer-
pen van matten en zeilen op maat volgens 
uw behoeften en afmetingen van de zaal. 

Onze knowhow zorgt ervoor dat we op 
al uw vragen kunnen antwoorden (kleur, 
afmeting, logo van de club, …)

Een specifieke vraag?

   VOORZIJDE : COMPETITIEMARKERING
Detail kader rond de mat

Detail onderlaag mousse

Samengesteld








Onze technici staan ter uwer beschikking voor de installatie. Aarzel niet om ons te contac-
teren.
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 O’JUMP is officiële leverancier van talrijke nationale en internatio-
nale competities, waaronder de Olympische Spelen van Londen 2012. 
De competitie worstelmatten hebben de reglementaire markeringen, 
goedgekeurd door de UWW (United World Wrestling).

 Deze matten zijn ontwikkeld voor competitie op top niveau 
en zijn gemaakt van een mousse met dubbele densiteit van 6 cm 
dik, voor beter schokabsorptie.  

De driekleurige bache met reglementaire markeringen, wordt 
vastgemaakt aan de omkadering rond de ondermatten met behulp 
van velcro. 
De bache is gemaatk van PVC, 1000 deniers, M2 geclassificeerd en 
UV bestendig.

Ref. Afm. in cm (lxbxh) Markering Samenstelling Ø van de cirkel in m 
(binnen/buiten)

520 600 x 600 x 6 Driekleurige 535 5/6

521 800 x 800 x 6 Driekleurige 536 6/8

522 1000 x 1000 x 6 Driekleurige 537 7/9

523 1200 x 1200 x 6  Driekleurige 534 7/9

WORSTELMATTEN 
VOOR COMPETITIE

9 m

7 m

1,20 m

1 m

12 m

12
 m



DEEL 6

KLIMMEN
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KLIMMEN
LANDINGSZONE

Klimsport vergt een landingszone die enerzijds stabiel is en comfortabel, veilig voor een eventuele val. 
Om de sportruimte veilig te maken, heeft O’JUMP twee soorten matten ontwikkeld, specifiek voor de 
klimsport: 

 KLIMMATTEN

Wij realiseren samen met u een landingszone op maat 
volgens uw behoeften en eisen, zodat de landingsmatten 
mooi aansluiten op de vorm van de klimmuur.
Aarzel niet om ons te contacteren voor gepersonaliseerde 
producten (afmetingen, kleur, logo van de club…). 

Al onze matten hebben een garantie van 5 jaar en zijn conform volgens norm NF-P90-311 of NF-
P90-312. Bij de levering wordt ook altijd de fiche meegegeven die de fabricatiedatum en norm 
aantoont. Deze certificaten kunnen verkregen worden bij een offerteaanvraag of bij de bestelling.

 BLOKMATTEN

Een specifieke vraag?



41

KLIMMEN
LANDINGSZONE

 KLIMMATTEN
Deze matten van mousse zijn specifiek voor hoge, kunstmatige klimstructuren. Ze hebben een PVC hoes 
van 1000 deniers, brandklasse M2 en zijn ftalaat vrij. De relatief dunne dikte van de mat vermijdt een te 
grote opstap voor de spotter terwijl hij de persoon die klimt beschermt en beveiligt. Ze worden aan elkaar 
bevestigd door velcro. De matten hebben aan de onderkant een rits en een antislip basis. 

LANDINGSZONE OP MAAT
Beschikbaar in 2 diktes :

Ref. 760

BEVESTIGINGSRIEMEN

Systeem om uw matten verticaal weg 
te bergen. Ideaal voor schoolgebruik 
om ruimte vrij te maken op de vloer in 
sportzalen. Lengte = 5 meter. Per stuk.

Conform aan de norm NF-P90-312

Ref. Dikte Technische eigenschappen

725 5,5 cm  Polyetheen mousse met enkele densiteit

735 10 cm
 Mousse met dubbele densiteit 
(polyetheen en polyurethaan) 

++
PRODUCT
• Kwaliteit aan een goede prijs.
•  Stevige matten voor een stabiele landing om blessures te 

vermijden.

Beschikbare kleuren :

Beschikbare kleuren :
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ZONE MET LANDINGSMATTEN beschikbaar in 2 diktes : 

 BLOKMATTEN
Matten specifiek ontworpen voor klimzalen. De matten zijn gemaakt van polyurethaan mousse 
met een PVC hoes van 1000 deniers, hebben brandklasse M2 en zijn ftalaat vrij. De matten 
worden aan elkaar bevestigd met velcro van 20 of 40 cm breed, afhankelijk van de mat, voor 
een veilige landingszone.

  BESCHIKBARE OPTIES :
Om een langere levensduur van de matten te garanderen, zijn er twee mogelijke opties die je kan toevoegen. 
Deze twee opties vereisen wel een velcro verbinding rondom te matten.

De bekleding met tapijt is samengesteld uit een mousse 
van polyethyleen, bedekt met tapijt (brandklasse M2).
Wordt simpelweg gereinigd door de luchttoevoer.

Ref. Dikte Technische eigenschappen

707 30 cm
Kwaliteit aan een aantrekkelijke prijs.

Matten met of zonder velcro verbindingen rondom
PE mousse van dubbele densiteit (23 kg/m³ en 30 kg/m³).

717 40 cm
Landingen met hoog comfort.

Matten met of zonder velcro verbindingen rondom
PE mousse met densiteit van 23 kg/m³.

Conform aan de norm NF-P90-311 ++
PRODUCT 
Al onze hoezen hebben een glad oppervlak en zijn daardoor 
gemakkelijk in onderhoud en trekken de magnesium stofdeeltjes 
niet aan.

Optie 1
Beschermende cover (PVC)

Optie 2
Beschermende cover (tapijt)

Beschikbare kleuren :

KLIMMEN
LANDINGSZONE
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BESCHERMINGEN
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Mat van polyetheen mousse met hoge densiteit van 25 kg/m³, bedekt met PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse 
M2. Wordt bevestigd met zelfklevende velcrostrips die aan de muur wordt gelijmd of geschroefd .
Afm. : 200 x 100 x 5,5 cm (lxbxh)

MUURBESCHERMINGEN

De muurbeschermingen kunnen bevestigd worden alle soorten muren en zorgt voor een 
veilige omgeving. Ideaal in openbare plaatsen (shoppingcentra, scholen, ziekenhuizen) en 
sportcentra (gevechtssport, gymnastiek, teamsporten… ) 

Deze vaste muurbescherming kan bevestigd worden op alle soorten vlakke muren. Gemaakt van mousse met 
densiteit 120 kg/m³. 

Voorbeeld van gebruik met blauwe muurbescherming

Mogelijkheid tot maatwerk

 Ref. 820  AFNEEMBARE MUURBESCHERMING

 VASTE MUURBESCHERMING

 

Voor beschermingen op 
maat, aarzel niet ons te 
contacteren!

We raden aan muurbescherming te installeren als de 
afstand tussen het terrein/mat en de muur of obstakel 
minder is dan 1,5 meter.

Beschikbare kleuren :

Beschikbare kleuren  :

Profilé de finition, nous consulter.

Ref. 810 - 200 x 100 x 2,5 cm (lxbxh)
Ref. 815 - 150 x 100 x 2,5 cm (lxbxh)
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KOLOMBESCHERMINGEN

Deze kolombeschermingen kunnen zowel voor binnen- als voor buitengebruik dienen om de 
(sport)omgeving veiliger te maken. De beschermingen zijn bestand tegen water en slechte 
weersomstandigheden. Gemaakt van polyurethaan mousse van 10 cm dik met een densiteit van 
23 kg/m³, bedekt met een PVC hoes van 1000 deniers en hebben brandklasse M2.  Bevestigd 
met velcro aan de binnenkant. Standaard hoogte = 2m.

 VIERKANTE KOLOMBESCHERMINGEN

 KOLOMBESCHERMINGEN IN U-VORM

 RONDE KOLOMBESCHERMINGEN

Réf. 860

Ref. Omschrijving

840

Bescherming 
voor kolom met 

afmeting
10x10 cm

841

Bescherming 
voor kolom met 

afmeting 
20x20 cm

842

Bescherming 
voor kolom met 

afmeting
30x30 cm

Réf. Omschrijving

860

Bescherming 
voor kolom met 

doorsnede 
Ø 10 cm

861

Bescherming 
voor kolom met 

doorsnede 
Ø 20 cm

862

Bescherming 
voor kolom met 

doorsnede  
Ø 25 cm

Ref. Omschrijving

850

Bescherming 
voor stalen ligger 

met afmeting  
36x17 cm

851

Bescherming 
voor stalen ligger 

met afmeting  
36x18 cm

852

Bescherming 
voor stalen ligger 

met afmeting  
36x20 cm

Systeem zelfklevende velcro  Een strip, harde velcro wordt bevestigd op 
de muur (manier waarop wordt bepaald adhv. type muur). Een strip 
zachte velcro wordt bevestigd op de bescherming.

Beschikbare kleuren :
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KOLOMBESCHERMINGEN

Deze beschermingen zijn speciaal bedoeld voor rugby, handbal en volleybal en bieden 
bescherming aan de palen waaraan de netten zijn gespannen. Bescherming in mousse, 
bedekt met een PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en ftalaat vrij. Gemakkelijk en 
snel te plaatsen door de zelfklevende velcrostrips aan de binnenkant.

Door de mousse van polyurethaan met densiteit 
30 kg/m³, biedt deze bescherming de perfecte 
oplossing bij impact. 

Set van 4 beschermpads.

 PAALBESCHERMING VOOR 
RUGBY

Vierkante bescherming in polyetheen mousse met 
densiteit van 25 kg/m³. 

Per set van 4 beschermingen.

 Ref. 835  PAALBESCHERMING 
VOOR HANDBAL

Paalbescherming met mousssedensiteit 120 kg/
m³, ook mogelijk voor palen van beach volleybal. 

Wordt bevestigd met velcroverbindingen. Per 
paar.
 

 Ref. 870  PAALBESCHERMING 
VOOR VOLLEYBAL

Beschikbare kleuren :

Afm. : 200 x 4 cm (lxh) - Section : 16 x 12 cm

Afm. : 200 x 15 x 2 cm (lxøxh)

Ref. 831 - Vierkanten beschermingen – Afm. 30 x 30 cm
Ref. 832 - Vierkanten beschermingen – Afm. 50 x 50 cm
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KOLOMBESCHERMINGEN

Alle beschermingen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en kunnen gepersonaliseerd worden.
In het geval van aanpassingen of specifieke vormen, staat ons studiebureau klaar voor u en 
maken we eerst een plan om zo de best mogelijke oplossing te bieden. Aarzel zeker niet ons te 
contacteren.

 Ref. 800 HOEKBESCHERMINGEN
Deze hoekbeschermingen bekleden en beveiligen 
alle (sportieve) omgevingen binnen en buiten en zorgt 
voor een veilige omgeving voor kinderen. Volledige 
bescherming voor alle hoeken en mogelijk op alle 
oppervlakken. Bestendig aan temperatuurverschillen 
en vochtigheid. Gemakkelijke en snelle installatie. 
De beschermingen worden bevestigd met lijm of 
schroeven. Dikte = 4 cm. Per stuk.

VOORBEELDEN VAN OP MAAT GEMAAKTE BESCHERMINGEN :

• PERSONALISEERBAAR – MAATWERK

Beschikbare kleuren :

Afm. 150 x 19,5 x 10,5 cm (lxbxh)
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R
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T
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