
 

YOGAMAT BODHI 
 

26.95 / 29.95 EURO 
 

 
 
 
 
Yogamat Bodhi 

Een stevige sticky mat van 4.5 mm dik, een professionele mat met lange levensduur,  
voor alle yogavormen. Deze comfortabele yogamat biedt grip en stabiliteit. 
 
Kleuren: geel, groen, petrol, paars, bordeaux, grijs, zwart 
Gewicht: 2 kg 
Materiaal: 100% PVC 
 
Maat: 183 x 60 x 0.45 cm 
Prijs: 26,95 
 
Maat: 200 x  60 x 0.45 cm 
Prijs: 29.95 euro 
 
Deze Bodhi Yogamat is langdurig en succesvol getest op beschadigingen en is één van de meest 
verkochte yogamatten. Deze studio yogamat heeft een bijzonder dichte celstructuur, is rekbaar en 
schokabsorberend. De antislip is bijzonder geschikt voor staande en zittende oefeningen. 

o Wasbaar op max 30 graden met een zachte zeep. Ook kun je de mat reinigen met onze 
speciale yogamatreiniger. 

o De yogamat niet in direct zonlicht laten drogen en opbergen. 
o De yogamat neemt geen vocht op. 

 
De yogamat is vrij van ftalaten en andere giftige stoffen en verontreinigende stoffen, getest volgens 
strikte ÖKO-TEX standaard 100 P. 1 (baby-standaard) Prüf Nr. 48325 certificaat. 
 



 
YOGAMAT YOGI & YOGINI 

 
35 EURO 

 
 
 

 blauw/grijs 
 
 
 
Yogi & Yogini TPE yogamat  
Prijs: 35 euro (Adviesverkoopprijs: € 45,00) 
  
De onovertroffen Yogi & Yogini TPE yogamat is gemaakt van 100% TPE. Uiterst duurzame kwaliteit, 
soepel, waterafstotend, warmte-isolerend en stroef waardoor je uitstekend grip hebt tijdens je 
asana's. Door de gesloten celstructuur is de mat ultra-hygiënisch. Bacteriën, ziektekiemen en 
geurtjes krijgen geen kans. 
 
Productspecificaties 
Yogamat van 100% TPE, met draagkoord. Maat: 63 x 185 x 0.5 cm. Gewicht 1 kg.  
Vrij van PVC, rubber of latex.  
Tweekleurig boven-/onderkant: violet/paars, zwart/grijs, groen/grijs, lichtblauw/donkerblauw, 
blauw/grijs.  
Niet geschikt voor: Power Yoga, Hot Yoga, Asthanga en Vinyasa Yoga. 
  
Gepatenteerde 100% TPE yogamatten 
Dit zijn de enige gepatenteerde 100% TPE-yogamatten, geproduceerd in Taiwan. 
Matten met een bepaald percentage TPE mogen ook zo genoemd worden maar hebben niet de 
slijtvastheid en duurzame kwaliteit als deze 100% TPE (Thermoplastisch elastomeer) matten. 
  
Onderhoud en opbergen 
Alleen reinigen met een natuurlijk schoonmaakmiddel, goed laten drogen.  
Gebruik bijvoorbeeld onze biologische yogamatreinigers. 
Niet geschikt voor wasmachine of droger. Bewaar in een yogatas op een zonvrije, droge en koele 
plek. 
 
  



KLEUREN TPE YOGAMATTEN 
 
 
 

 
 

 

 
 groen/grijs       lichtblauw/donkerblauw 

 

 

 
 

 

 violet/paars       zwart/grijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERHUUR ATTRIBUTEN VOOR DE PILATES LESSEN: 

 

 

- SET DUMBELLS 1 KG 5 EURO 

 

- DYNABAND (ELASTIEK) 5 EURO 

 

- KLEINE BAL (BLAUW) 5 EURO 

 

 

De prijs voor de verhuur is voor de gehele periode. Aangezien we maar een zeer beperkt aantal 

kunnen uitlenen is het verzoek om ze te retourneren wanneer je ze niet (meer) gebruikt.  

 

We hebben op de studio nog 1 Bodhi Yogamat op voorraad en nog meerdere TPE matten in de kleur 

zwart/grijs. Voor beide matten geldt dat we uiteraard ook andere, bovengenoemde kleuren kunnen 

bestellen. Wil je een mat bestellen doe dit dan graag zo snel mogelijk. Als het  nodig is dat ik matten 

bestel, dan wil ik de bestelling maandag versturen.  

 

VERKOOP: 

 

Ook is het mogelijk om bolsters te bestellen. De rechthoekige zoals we die op de studio hebben en de 

lange bolsters.  

 

                   
 

Lange bolster: 60 x 16 cm, boekweit en biokatoen, gewicht ong 2.5 kg. Prijs: 35 euro 

Kleuren: olijfgroen, zwart, donkerblauw, rood, antraciet, turquoise 

 

Rechthoekige bolster: 38 x 28 x 15 cm, boekweit en katoen, gewicht ong 2.7 kg. Prijs: 32.50 euro 

Kleuren: groen, rood, geel, oranje, blauw, paars, violet 

 

Sticky Yogamat Bodhi:  

Kleuren: geel, groen, petrol, paars, bordeaux, grijs, zwart 
Gewicht: 2 kg 
Materiaal: 100% PVC 
Maat: 183 x 60 x 0.45 cm. Prijs: 26,95 
Maat: 200 x  60 x 0.45 cm. Prijs: 29.95 euro 

 

TPE Yogamat Yogi & Yogini: 

Yogamat van 100% TPE, met draagkoord. Gewicht 1 kg.  
Vrij van PVC, rubber of latex.  
Tweekleurig boven-/onderkant: violet/paars, zwart/grijs, groen/grijs, lichtblauw/donkerblauw, 
blauw/grijs.  
Niet geschikt voor: Power Yoga, Hot Yoga, Asthanga en Vinyasa Yoga. 
Maat: 63 x 185 x 0.5 cm. Prijs: 35 euro 

 
 
Wil je iets bestellen stuur dan een mailtje naar info@urban-flow.nl / 06 51863172 (Bethinda) 

mailto:info@urban-flow.nl

