BROTTARMATTOR
HGB har levererat brottarmattor och utrustning till över 80 länder under 40 år. Varav 4 Olympiska Spel,
Barcelona, Seoul, Los Angeles, Sydney.
HGB´s Original Brottarmattor är tillverkade i ett lättviktsskum, ett högkvalitativt
sportskum med extra lång livslängd och avpassad chockabsorbtion Vikt: 3 kg/kvm. Stl.
per mattdel: 200x100x6 cm.

Fastsättning av överdraget gör vanligast med omvik, träskivor som stoppas i fickor och
viks under mattan. Detta är den mest hållbara lösningen och överdraget får en fin
sträckning.

Gummistroppar är en bra stationär fastsättning när det är trångt i lokalen och mattan
går hela vägen ut till vägg.
Kardborre fastsättning används ofta till tävlingsmattor eller mattor som flyttas ofta, för
att förenkla läggning

Nyhet

Rullbar brottarmatta i flera olika utföranden. 182 cm bred i valfri längd. 5,5 cm
tjock med plastbelagt överdrag. Tejpas ihop.
Pris: 1480:-/lpm exkl. moms

!

!
Matta med nålfilt och ett heltäckande överdrag med kardborrefastsättning, 3,5
cm tjock. 182 cm bred i valfri längd.
Pris: 950:-/ lpm exkl.moms

Överdrag med målade zoner i önskad storlek. Art.nr: 07055-1.

Brottarmattsdelar HGB PRIMA, 200x100x6 cm.
Art.nr: 07056-1
PRIS: 1030:- ex moms
Brottarmattsdel likt ovan, med nålfiltskant. Pris: 1270:-/st
Brottarmattsdelar, ECONOMY, 200X100X5 cm. Pris: 565:-/st
Brottarmattadel lik ovan, med nålfiltskant, Pris: 815:-/st

Tillbehör

Nålfilt för att limmas på kanterna så det passar till överdrag med kardborre
fastsättning. Art.nr: 07052-1 Pris: 150:-/kvm
Kontaktlim vattenbaserad.
Art.nr: 07053-1 Pris: 110:-/kg ex moms
Färg till röda zonen, vattenbaserad , hud– och miljövänlig.
Art.nr:
07054-1 PRIS: 590:-/kg ex moms

Vägg och Pelarskydd
Vi erbjuder ett flertal lösningar för vägg och pelarskydd.
Vi tillverkar dessa skydd för att i möjligaste mån
tillgodose klubbens behov, både vad det gäller utseende,
utförande och behov av dämpning/skydd.
För mer information, ring: 031-64 00 30 eller skicka ett
mail: info@backstrand.se

Brottardockor

Våra dockor exporteras över hela världen. En av
våra största fasta exporter är till Taiwan, Kina
och Japan. Denna export vittnar om vår extremt
höga kvalitet på träningsdockor.
· Tillverkas i kraftigt läder
· Öva in kast och lyft med HGB´s dockor
· Möjlighet att påverka valet av vikt och storlek.

Greco/rom (priser ex moms)
Storlek
120 cm
130 cm
155 cm
180 cm

Vikt
15/9 kg
20/12 kg
30/20 kg
40/30 kg

Art.nr:
07001-1
07002-1
07003-1
07004-1

PRIS: ex moms
5750:6275:7400:8300:-

Nesse (för de minsta)
Storlek
90 cm
100 cm
110 cm

Vikt
5 kg
7 kg
9 kg

Art.nr:
07005-1
07006-1
07007-1

PRIS: ex. moms
3250:3475:3700:-

Vikt
12/ 9kg
18/12 kg
25/18 kg
30/24 kg

Art.nr:
07008-1
07009-1
07010-1
07011-1

PRIS: ex. moms
6050:6600:7900:9050:-

Fristil
Storlek
120 cm
130 cm
155 cm
180 cm

Dubbelbent docka
För att träna i par eller var för sig. En mycket bra docka för
inlärning av en mängd kast och grepp.

Viktsäckar

Fyll säcken själv till önskad vikt.
Säcken tillverks i extra stark PVC, försluts med
dragkedja. Fyll själv i sand eller grus i
innestrumpan. Lägg den i säcken och börja träna.
Tillverkas i 2 olika storlekar.
Liten: Vikt upp till 11 kg
Stor: Vikt upp till 18 kg.
PRIS: Ostoppade 640:-/st (800:- inkl. moms)
PRIS: Stoppade 11 kg 750:-/st (937:- inkl. moms)
PRIS: Stoppad 18 kg 800:-/st (1000:- inkl. moms)

Domarutrustning
Poängtavlor
Digitalt scoreboard.
Kompakt och bärbar resultattavla, som placeras på domarens
bord. Lätt att manövrera, läsbar upp till 35 mtr. Batteridriven.
Nätanslutning som tillval. PRIS: 8550:- ex moms

Transportväska till digitalt scoreboard.
Art.nr: 07071-1 PRIS: 995:-

ex moms

Flip-Over poängställ. Bordsmodell. Lätt att
använda. Tydliga siffror.
Art.nr: 07012-1 PRIS: 1250:- ex moms

Poängstickers. Stl. 25x9 cm. 1 set = enligt det som visas på
bilden
Art.nr: 07013-1 PRIS: 380:- ex moms.
The missing 4
Lagändring = 4 poäng. Enbart 4:an för att komplettera tidigare
set poängstickers: 1 röd + 1 blå = 100:-exkl. moms

Matchur, batteridriven. Tydlig urtavla.
Artnr. 07014-2
PRIS: 1090:-

ex

moms

Domarmuffar. 1 set= 1 röd och en blå.
Art.nr:
Pris: 80:-/set

Partair bollar. En röd och en blå för att markera
vilken brottare som skall ner. Inkl. en enkel hållare
Art.nr:
Pris: 40:-/st ex moms

Bärbar våg
Specifikationer
Spänningsmatning: Alkaliska batterier eller batteriadapter
220 VAC / 9 VDC (ingår).
Kapacitet / Gradering : 200 kg / 50 g
Portabel, robust, lätt, flexibel och noggrann våg.
•
Dimension: 260 x 345 x 55 mm. Egenvikt: 4,9 Kg.
•
Väska och RS232 ingår.
Option: Blåtand, WLan.
•
OBS NYHET Denna våg kan om så önskas levereras med
Displayen vänd åt andra hållet.
Art.nr: 07015-2
PRIS: 4950:- ex moms

Garantitid: 3 år. Trp. väska
ingår Datablad

Stationär våg
Specifikationer
Spänningsmatning: Batteriadapter 220 VAC / 9 VDC Ingår som
standard.
Kapacitet / Gradering : 200 kg / 100 g
Vågplatta dimension: 300 x 350 x 65 mm
•
Egenvikt: 7 Kg
•
Väska finns som tillbehör.
•
Med pelare.
•
Art.nr: 07016-2
Pris: 5550:- ex moms med pelare.
Pris: 5300:- ex moms, utan pelare.

Garantitid: 3 år

Trikåer
Våra trikåer är mycket slitstarka med extra hållbara sömmar. Standardfärg röd eller blå, men det är inga
problem att sätta ihop egna/profilerade färger.

Pojkstl.

enfärgade

2-färgade

20-25 kg

529:-/set

629:-

26-36 kg

529:-/set

629:-/set

37-48 kg

529:-/set

629:-/set

Priser ink moms

Priser ink moms

Priser ink moms

Herrstl.

enfärgade

2-färgade

49-64 kg

535:-/set

635:-/set

65-76 kg

541:-/set

641:-/set

77-90 kg

553:-/set

653:-/set

90-100 kg

559:-/set

659:-/set

100 -

575:-/set

675:-/set

Priser ink moms

Priser ink moms

Flickstl.

enfärgade

2-färgade

20-25 kg

555:-/set

655:-/set

26-36 kg

555:-/set

655:-/set

37-48 kg

555:-/set

655:-/set

Priser ink moms

Priser ink moms

Damstl.

enfärgade

2-färgade

48-52 kg

565:-/set

665:-/set

52-58 kg

565:-/set

665:-/set

58-64 kg

565:-/set

665:-/set

65-76 kg

565:-/set

665:-/set

