
Vloermat voor fitnessapparatuur
Beschermt hout en tapijten tegen krassen en drukmerken

HET FITNESSAPPARAAT KAN NIET WEGGLIJDEN

EENVOUDIG SCHOON 
TE MAKEN

SCHOKDEMPEND

WATERBESTENDIG

Kan indien nodig  
met andere sets
WORDEN UITGEBREID

154 X 80 CM  
Totale afmetingen (incl. frame)

• Beschermt hout en  
tapijten tegen krassen  
en drukmerken

• Totale afmetingen:  
154 x 80 cm  
(incl. frame)

• Het fitnessapparaat  
kan niet wegglijden

• Kan indien nodig met  
andere sets worden  
uitgebreid

• Eenvoudig schoon  
te maken

• Schokdempend

• Waterbestendig

Materiaal: 100% PE-schuim
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GEDISTRIBUEERD DOOR:
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FLX-BM-01, ART.-NO.: 1724 
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Vloermat  
voor fitnessapparatuur

M1CPGCXG7  HOHENSTEIN HTTI

I N S P I R I N G  C O N F I D E N C E

Geprüft auf Schadstoffe und nachhaltig 
produziert gemäß OEKO-TEX® Richtlinien.

www.madeingreen.com



GEACHTE KLANT,

Graag feliciteren wij u met de aankoop van 
uw merk Crane Fitness vloermat.

Uw keuze was juist, want Crane Fitness pro-
ducten zijn op kwaliteit getest en voldoen 
aan de huidige geldige normen. U beschikt 
daarom over een hoge kwaliteitsstandaard.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in 
ons stelt.

Wij wensen u veel plezier en succes in uw 
training.

AANWIJZINGEN:

Lees de volgende informatie aandachtig 
door en bewaar deze gebruiksaanwijzing 
voor het geval u deze later wilt lezen.

Als u het artikel aan iemand anders  
doorgeeft, gelieve dan ook deze gebruiks- 
aanwijzing bij te voegen.

Bewaar uw aankoopbewijs tijdens de  
garantieperiode.

VEILIGHEIDS- EN  
WAARSCHUWINGSAANWIJZINGEN:

Gebruiksdoel:

De vloermat is ontworpen voor privé  
gebruik en niet geschikt voor commercieel 
gebruik.

Waarschuwingsaanwijzingen

•  De vloermat mag niet gebruikt worden 
als gymnastiek- of turnmat.

•  De vloermat is niet geschikt voor thera-
peutische training. Dit is geen medisch 
hulpmiddel!

•  De vloermat mag alleen als ondervloer-
mat voor thuisgebruik worden gebruikt.

•  Zorg er altijd voor dat het oppervlak vlak 
en slipvrij is.

•  De vloermat mag niet worden gebruikt 
met ingeschakelde vloerverwarming –  
er is geen hittebestendigheid.

Verzorgingsaanwijzingen

•  Het oppervlak van uw vloermat kan 
wel tegen zweet, maar moet regelmatig 
worden gereinigd om hygiënisch gebruik 
mogelijk te maken.

•  Gebruik voor het reinigen en verzorgen 
nooit bijtende, agressieve of schurende 
reinigingsmiddelen die het oppervlak 
kunnen aantasten.

•  Gebruik alleen een zachte, vochtige,  
pluisvrije doek.

Opslag

•  Berg de vloermat op een droge, goed 
geventileerde plaats op. Bedek de vloer-
mat met een doek om hem tegen stof te 
beschermen.

Afvoeren

Voer de verschillende materialen af in  
overeenstemming met uw lokale regelgeving 
om milieuvriendelijke recycling mogelijk te 
maken.

Vloermat voor fitnessapparatuur
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