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Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
 	1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og frenntidstænkende foreningsliv, der sikrer 

	 gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
1 arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

	 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 
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Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 	 1,Ns 	Nej 	 I 	I J 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev. 
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Chameleon - Nedspringsmåtte 2x4m m/støddæmperplade - Blå/Rod 	 Page 1 of 2 

Folevej 47 
DK-6510 Gram 
T+45 73 84 51 00 
E-mail: admin@pe-redskaber.dk  

PE-Redskaber+ 
Trampolin.dk  

Chameleon - Nedsprincwittte 2x4m 
mistøddæmperplade - Blå/Rød 
Varenr. 4211000 

DKK. 17.575,00 
(Ekskl. moms DKK. 14.060,00) 

Fakta 

Længde 	400 cm 

Bredde 	200 cm 

Højde 	 30 cm 

Målgruppe 

Børn 

Junior 

Senior 

Chameleon - Nedspringsmåtte med støddæmperplade 
Denne nedspringsmåtte leveres med det patenterede Chameleon betræk fra 
PE-Redskaber. Nedspringsmåtten leveres med blå top og røde sider. Betrækket samles med VELCRO® Brand 

fasteners. Sider, ender, top og bund kan købes som løsdele. Det har bl.a. den fordel, at du nemt selv kan 

udskifte f.eks. en side på måtten, hvis der skulle ske en skade. Det sparer dig for både tid og penge. 

Nedspringsmåtte til bredden 
Denne nedspringsmåtte er opbygget med henblik på at skåne gymnasten i landingen efter høje spring. 

Nedspringsmåtte fra PE-Redskaber har håndtag på alle sider, og er let at håndtere. Måtten kan anvendes til 

mange formål, og derfor er velcrobånd på siderne også et vigtigt tillæg. Velcrobåndet bevirker, at 

man får mulighed for at samle nedspringsnnåtterne til den størrelse, der er nødvendig af hensyn til sikkerheden 

for den målgruppe, man har med at gøre. Desuden kan velcrobåndet anvendes til at sætte andre redskaber, som 

f.eks. springbaner, sammen med nedspringsmåtten. 
Den perfekte nedspringsmåtte til foreningen med både børn, juniorer og voksne blandt medlemmerne. 

Pr 1/1-2015 tilbyder vi 10 års garanti på støddæmperpladen. 

Sikrer en skånsom landing 
Nedspringsmåttens største opgave er at mindske stødet op gennem kroppen på gymnasten ved landing efter et 

spring. Og det er her, at støddæmperpladen gør sin gavn. 

Støddæmperpladen er fast og fordeler trykket ved nedslaget ud over et stort areal af skum. Uden 

støddæmperpladen vil kun føddernes areal af skum presses sammen, og man vil hurtigt nå gulvet. Under 

støddæmperpladen er to lag skum, i nøje afmålt vægt og massefylde, til at sørge for et skånsomt nedspring. 

Støddæmpningen skal være i orden, men måttens størrelse er også vigtig. 

http://www.trampolin.dk/Produktblad-DK/Chameleon-Nedspringsm%c3%a5tte-2x4... 04-03-2019 
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Folevej 47 
DK-6510 Gram 
T+45 73 84 51 00 
E-mail: admin@pe-redskaber.dk  

PE-Redskaber+ 
Trampolin.dk 

Side- og endekasser sæt m/støddæmperplade 
Varenr. 4140 

DKK. 22.210,00 

(Ekskl. moms DKK. 17.768,00) 

Fakta 

Målgruppe 

Børn 

Junior 

Senior 

Perfekt til springopstillinger 
Dette sæt leveres med støddæmperplade. 
Side- og endekasserne giver mange muligheder. De kan f.eks. indgå som byggeklodser til springopstillinger. 

Sidekasserne kan eksempelvis også anvendes som modtagerplatform i forbindelse med spring på trampolin eller 

springbræt. 
Side- og endekasser er ideelle til opbygning af en combimåtte sammen med nedspringskilen eller en 

nedspringsmåtte. 

Normalpris: Kr. 23.230,- 

http://www.trampolin.dk/Produktblad-DK/Side—og-endekasser-s%c3%a6t-m-st%c3... 04-03-2019 
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