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YOGA TASSEN YOGA MATTEN ACCESSOIRES

Moon Eclipse yogamat 

Sun Eclipse yogamat 

Reistas Classic kurk yogamat 

Yoga draagtas Kurk yogablok

Kurk massage bal



CORK ROLLERSHADE YOGA MAT



RONDE KUSSENS BOLSTERS



MEDITATIE MATTEN KUSSENS CRESCENT



Product 
Beschrijvingen



YOGA MATTEN

Moon Eclipse yogamat 

Sun Eclipse yogamat 

Classic Cork yogamat 

Materialen
De Samarali yogamat is gemaakt van natuurkurk 
aan de ene kant en natuurlijk rubber aan de andere 
kant. De kurk kan om de 9 jaar van dezelfde 
kurkeiken worden geoogst zonder de boom te 
beschadigen.

Natuurlijk rubber wordt gemaakt van de witte 
latex die uit de rubberbomen wordt gehaald. Er 
zijn ongeveer 200 verschillende soorten bomen 
waaruit dit rubber kan worden gewonnen.

Milieuvriendelijk
Deze yogamatten bevatten geen PVC, BPA of 
andersoortige plastic of gifstoffen. Hierdoor zijn ze 
een ideaal alternatief voor andere soorten 
kunststof matten.
De matten zijn ademend, comfortabel, aangenaam 
voor de huid en krullen niet op bij de randen.

Uniek Centraal-Aziatisch ontwerp
Onze yogamatten zijn ontworpen in 
overeenstemming met onze kernwaarden die ons 
Centraal-Aziatische erfgoed en onze cultuur hoog 
houden.

Antimicrobiële eigenschappen
De kurk yogamat heeft zelfreinigende 
eigenschappen, wat betekent dat hij antibacterieel 
is, rotbestendig, schimmelgroei voorkomt en 
perfect zweet en geur kan opvangen, vooral na 
intensieve yoga-oefeningen.

Grip
De gripvaste eigenschappen van onze kurk
yogamatten helpen je om je evenwicht te bewaren, 
ook tijdens intensieve yoga-oefeningen. De 
dempende eigenschappen absorberen druk in 
plaats van deze te verplaatsen, waardoor uw
oefeningen nog comfortabeler en leuker worden.

Draagriem
De katoenen draagriem die in het pakket wordt
meegeleverd, is klein genoeg om overal weg te
stoppen, maar sterk genoeg om je yogamat
probleemloos overal mee naartoe te nemen.

Duurzame verpakking
Onze producten en verpakkingen hebben een
minimale impact op de natuur. We gebruiken geen
plastic voor verpakkingen maar alleen karton en 
andere duurzame materialen.

Product zorg
Gebruik voor een diepe reiniging een natte doek
met een zeep- of azijnoplossing. Vergeet niet om 
het af te spoelen met water en droog te maken
voordat u de mat weer oprolt.

SPECIFICATIES
● Maten: 183 x 61 x 0,4 cm
● Gewicht: 2,5 kg
● Gewicht mat + doos + riem: 2,7 kg / set
● De mat wordt geleverd met katoenen

draagriem. U kunt ons yoga e-book 
downloaden met de QR-code op de 
verpakking.



SHADE YOGAMAT

Materialen
Onze kurk yogamatten hebben twee lagen; de 
toplaag bestaat uit natuurkurk, en de onderlaag uit 
rubber. De kurk kan om de 9 jaar van dezelfde 
kurkeiken worden geoogst zonder de bomen te 
beschadigen.

EPDM is een synthetisch rubber. Het door de FDA 
goedgekeurde EPDM-rubber als niet-allergeen 
bevat geen giftige stoffen, dus het is perfect voor 
vissen, planten, vogels en aanverwante dieren in 
het wild. Bovendien heeft EPDM een grote 
scheursterkte, wat betekent dat het 
onwaarschijnlijk is dat er gaten of scheuren in 
komen. Net als natuurlijk rubber is het een 
recyclebaar materiaal.

Milieuvriendelijk
Deze yogamatten bevatten geen PVC, BPA of ander 
plastic of gifstoffen. Hierdoor zijn ze een ideaal 
alternatief voor andere soorten kunststof matten.
De matten zijn ademend, comfortabel, aangenaam 
voor de huid en krullen niet op aan de randen.

Grip
De gripvaste eigenschappen van onze kurk 
yogamatten helpen je om je evenwicht te bewaren, 
ook tijdens intensieve yoga oefeningen. De 
dempende eigenschappen absorberen druk in 
plaats van deze te verplaatsen, waardoor uw 
oefeningen nog comfortabeler en leuker worden.

Antimicrobiëel

De kurk yogamat heeft zelfreinigende 

eigenschappen, wat betekent dat hij antibacteriëel 

is, rotbestendig, schimmelgroei voorkomt en 

perfect zweet en geur kan opvangen, vooral na 

intensieve yoga oefeningen.

Duurzame verpakking

Onze producten en verpakkingen hebben een 

minimale impact op de natuur. We gebruiken geen 

plastic voor verpakkingen maar alleen karton en 

andere duurzame materialen.

Product zorg
Gebruik voor een diepe reiniging een natte doek 
met een zeep- of azijnoplossing. Vergeet niet om 
het af te spoelen met water en droog te maken 
voordat u de mat weer oprolt.

SPECIFICATIES

• Maten: 183 x 63 x 0,5 cm

• Toplaag: Portugeze kurk

• Onderste laag: EPDM

• Gewicht: 2,15 kg



ACCESSOIRES
Materiaal

Gemaakt van 100% natuurlijke materialen en 

bedekt met de beste Portugese kurk, zijn onze -

accessoires de perfecte aanvulling op je asana naar

keuze.

Onze kurkaccessoires zijn een ecologisch

alternatief voor plastic yoga-spullen. Aangezien

kurk een biologisch afbreekbaar materiaal is, zal

het gebruik ervan de natuur niet schaden en geen

afval veroorzaken.

Lichtgewicht

Door DE lichtgewicht kwaliteiten van onze

kurkaccessoires zijn ze gemakkelijk mee te nemen

naar plaatsen buitenshuis.

Yogablokken

Het is een perfect hulpmiddel om u te helpen

tijdens het sporten. Het yogablok is breed genoeg

om ondersteuning te bieden bij

armbalansoefeningen en ondersteuning van de 

(onder) rug bij rugligging.

Onze kurkblokken hebben afgeronde randen die 

goed in de hand liggen en drukpunten voorkomen

Antislip oppervlak

Het oppervlak is zeer aangenaam voor de huid

door het natuurlijke materiaal dat voor de 

productie wordt gebruikt. De antislip

eigenschappen maken je oefeningen ook

comfortabeler, ook tijdens actieve yoga oefeningen.

Verpakkingen

Onze producten en verpakkingen hebben een

minimale impact op de natuur. We gebruiken geen

plastic voor verpakkingen maar alleen karton en 

andere duurzame materialen.

Product zorg
Gebruik voor een diepe reiniging een natte doek
met een zeep- of azijnoplossing. Vergeet niet om 
uw mat, roller of bal af te spoelen met water en 
droog te maken voordat u deze weer opbergt

SPECIFICATIES
Materiaal: kurk

Blok 
• Afm: 22.7 x 15 x 7.5 cm
• Gewicht: 515 gram

Massage bal
• Diameter : 7.5 cm
• Gewicht: 50 gram

Roller
• Afm: 30 x 15 cm
• Gewicht: 1650 gram

Yoga block 

Massage ball

Massage roller



REISTAS

Materiaal
De rugzak is gemaakt van de beste kwaliteit 
kurkstof, en volledig vervaardigd in Portugal. Dit 
materiaal voelt zacht aan en is gemakkelijk schoon 
te maken met water en zeep.

Lichtgewicht en waterdicht
Deze rugzak is gemakkelijk mee te nemen door zijn 
lichte gewicht, waardoor hij perfect is voor op reis. 
Over het weer hoeft u zich trouwens ook geen 
zorgen te maken, want alles wat u in deze tas 
meeneemt blijft droog.

Comfort
De verstelbare banden van onze Reis rugzak zitten 
onderaan. Op deze manier wordt uw mat stevig 
vastgezet terwijl u reist, waardoor nuttige 
opslagruimte in de tas wordt vrijgemaakt en deze 
makkelijk te dragen is.

Ruimte
Onze reisrugzak heeft zowel binnen als buiten 
verschillende compartimenten om alles mee te 
nemen op reis of voor een dagje uit.

100% veganistisch en milieuvriendelijk
De rugzak is gemaakt van kurk en niet getest op 
dieren. Door de gebruikte natuurlijke materialen is 
deze rugzak het perfecte alternatief voor andere 
rugzakken van kunststof of leer.

Verpakking
Onze producten en verpakkingen hebben een 
minimale impact op de natuur. We gebruiken geen 
plastic voor verpakkingen maar alleen karton en 
andere duurzame materialen.

Technische details:

• Een hoofdvak met ritssluiting

• Twee grote vakken binnenin

• Een compartiment met ritssluiting aan de 

voorkant

• Een compartiment met ritssluiting aan de 

achterkant

• Schouder riem

• Verstelbare band voor je mat aan de onderkant

SPECIFICATIES

• Maat: 40 x 14 x 31 cm (Hoogte x Breedte x 

Lengte)

• Gewicht: 1,2 kg

• Buitenmateriaal: kurk



YOGAMAT DRAAGTAS

Materiaal
Deze tas is gemaakt van de beste Portugese kurk. 
Kurk is een duurzaam materiaal, waardoor deze 
tas niet alleen zacht aanvoelt, maar ook 
veerkrachtig, antimicrobiëel en gemakkelijk 
schoon te maken is.

Ruimte
Deze tas van kurk heeft genoeg ruimte om zelfs 
zeer brede yogamatten (tot 68 - 69 cm) op te 
bergen en heeft nog extra ruimte voor accessoires.

Lichtgewicht
Met een gewicht van slechts 410 gram is deze 
kurken yogatas perfect te gebruiken als draagtas 
als je van plan bent naar yogastudio te gaan, buiten 
te werken of op reis te gaan.

Waterbestendig
Aangezien het materiaal van de draagtas 
waterdicht kurk is, blijft je yogamat onder alle 
weersomstandigheden droog.

Verpakking
Onze producten en verpakkingen hebben een 
minimale impact op de natuur. We gebruiken geen 
plastic voor verpakkingen maar alleen karton en 
andere duurzame materialen.

Technische details:

• Het oppervlak van de draagtas is gemaakt van 

100% natuurlijke kurk, geoogst en 

geproduceerd in Portugal

• Een ritssluiting over de hele lengte van de 

yogatas

• Een extern vak om je telefoon of andere 

waardevolle spullen in op te bergen tijdens je 

reis. Het externe vak is afsluitbaar met 

klittenband

• Waterbestendig

SPECIFICATIES

• Afmeting: 70 x 16 cm (lengte x breedte)

• Gewicht: 410 gram

• Buitenmateriaal: kurk



KUSSENS (ROND & CRESCENT) 

Een goed en comfortabel meditatiekussen is 

essentieel tijdens het beoefenen van bepaalde

asana's die verband houden met meditatie. Het 

meditatiekussen biedt steun onder het bekken

voor een comfortabele gezonde houding en stelt u 

in staat een rechte rug te houden. Onze kussens

passen zich perfect aan elke zitpositie aan en 

ondersteunen een stabiele en comfortabele

houding.

Omdat onze producten een minimale impact 

hebben op de natuur, is dit kussen GOTS-

gecertificeerd op 100% biologisch katoen en 

ethisch geproduceerd. Ook voor verpakkingen

gebruiken we geen plastic maar alleen karton of 

andere duurzame materialen.

Materiaal

Zowel de buiten- als de binnenstof van het 

yogakussen is gemaakt van biologisch katoen. De 

buitenhoes is gemakkelijk wasbaar in de 

wasmachine. De onderhoudslabels op het kussen

geven u de nodige begeleiding.

Verstelbaar

Zowel de buiten- als de binnenstof bevatten sterke

ritsen die langer meegaan dan standaard ritsen. 

Bovendien kunt u, dankzij de beschikbaarheid van 

ritsen, gemakkelijk het benodigde aantal

boekweitdopjes aanpassen om de hoogte aan te

passen op basis van uw comfort.

Binnenvulling

De binnenvulling van de kussens - biologische

boekweitdoppen - is ethisch verantwoord en de 

kussen worden door ons gevuld in Nederland.

Ethisch geproduceerd en verzonden

Onze meditatiekussens worden ethisch

geproduceerd in India en verscheept naar

Nederland. De kussens hebben een GOTS-

certificering (Global Organic Textile Standard) - de 

hoogst mogelijke certificering voor biologisch

geteelde katoenen stoffen. Het definieert

milieucriteria op hoog niveau in de hele 

toeleveringsketen van biologisch textiel en vereist

ook naleving van sociale criteria. Hierdoor wordt

de GOTS-certificering erkend als 's werelds toon-

aangevende verwerkingsstandaard voor textiel

gemaakt van organische vezels. 

Ontwerp

Al onze meditatieproducten hebben onze

persoonlijke touch. Het handvat van onze

meditatiekussens is versierd met een prachtig

borduursel dat ons Centraal-Aziatische erfgoed

weerspiegelt. Bovendien zijn onze kussens

gemakkelijk overal mee naartoe te nemen dankzij

het draagbare handvat aan de voorkant van het 

kussen.

SPECIFICATIES

• Afmeting: 25 x 17 (diameter x hoogte) / 34 x 

20 x 17 cm (breedte x lengte x hoogte)

• Gewicht: 1,85 / 1,97 kg

• Materiaal: 100% biologisch katoen (GOTS)

• Heeft 2 lagen

• Kussens worden in Nederland gevuld met 

biologische boekweitdoppen

• Ritssluiting in binnenzak om de hoogte van 

het kussen aan te kunnen passen

• Onderhoudsinstructie op het etiket van het 

kussen

• Verkrijgbaar in 6 natuurlijke kleuren



BOLSTERS
Onze yoga bolsters geven ondersteuning en 

comfort tijdens verschillende yoga asana's. Ze 

worden meestal gebruikt voor herstellende yoga 

voor diepe rek- en ademhalingsoefeningen. De 

steun biedt de nodige ondersteuning voor de rug, 

nek, onderrug, armen en benen.

In tegenstelling tot de meeste bolsters heeft de 

Samarali bolster een centrale handgreep, zodat je 

hem van huis naar elke gewenste plek kunt dragen.

Omdat onze producten een minimale impact 

hebben op de natuur, draagt deze bolster GOTS-

certificering op 100% biologisch katoen en is 

ethisch geproduceerd. Voor onze verpakkingen 

gebruiken we geen plastic maar alleen karton of 

andere duurzame materialen.

Materiaal

Zowel de buiten- als de binnenstof van de bolster is 

gemaakt van biologisch katoen. De buitenhoes is 

gemakkelijk te verwijderen en wasbaar in de 

wasmachine. De onderhoudslabels op het bolster 

geven u de nodige begeleiding.

Verstelbaar

Zowel de buiten- als de binnenstof bevatten sterke 

ritsen die langer meegaan dan standaard ritsen. De 

lengte van de ritsen hebben we zo aangepast om 

de buitenstof gemakkelijk te kunnen verwijderen 

voor reiniging en indien nodig weer terug te 

plaatsen zonder de stof of rits te beschadigen. 

Bovendien kunt u dankzij de beschikbaarheid van 

ritsen gemakkelijk het aantal boekweitdoppen in 

de bolster vergroten of verkleinen.

Ethisch geproduceerd en verzonden

Onze bolsters worden ethisch geproduceerd in 

India en verscheept naar Nederland. Onze bolsters 

hebben een GOTS-certificering (Global Organic 

Textile Standard) - de hoogst mogelijke 

certificering voor biologisch geteelde katoenen 

stoffen. Het definieert milieucriteria op hoog 

niveau in de hele toeleveringsketen van biologisch 

textiel en vereist ook naleving van sociale criteria. 

Hierdoor wordt de GOTS-certificering erkend als 's 

werelds toon- aangevende verwerkingsstandaard 

voor textiel gemaakt van organische vezels. 

De binnenvulling van de bolsters - biologische 

boekweitdoppen - is ethisch verantwoord en wij 

vullen de bolsters met boekweitdoppen in 

Nederland.

Ontwerp

Al onze meditatieproducten hebben onze 

persoonlijke touch. Het handvat van onze 

meditatiekussens is versierd met een prachtig 

borduursel dat ons Aziatische erfgoed 

weerspiegelt. Bovendien zijn onze kussens 

gemakkelijk overal mee naartoe te nemen dankzij 

het draagbare handvat aan de voorkant van het 

kussen.

SPECIFICATIES

• Afm: 20 x 66cm (diameter x hoogte)

• Gewicht: 3.9 kg

• Materiaal: 100% biologisch katoen (GOTS)

• 2 lagen

• In Nederland gevuld met biologische 

boekweitdoppen

• Een ritssluiting aan de binnenzijde, 

waardoor de hoogte aan te passen is

• Onderhoudsinstructie staat op het etiket

• Verkrijgbaar in 6 natuurlijke kleuren



MEDITATIEMATTEN

Onze meditatiemat is een perfecte aanvulling op je 

meditatie-asana's. Het wordt meestal gebruikt in 

combinatie met kussen. Het kussen helpt je met de 

houding en de rechte ruggengraat, terwijl de 

meditatiemat de drukpunten op zowel je knieën en 

enkels bevrijdt en ook tegen kou houdt. Een

meditatiemat is uitermate handig bij frequente en 

langdurige meditatieoefeningen.

Onze meditatiematten zijn gevuld met gerecyclede

wolvezels. Het biedt een ideale demping die uw

gewicht absorbeert zonder te worden

samengedrukt.

Omdat onze producten een minimale impact 

hebben op de natuur, draagt deze mat GOTS-

certificering op 100% biologisch katoen en is 

ethisch geproduceerd. Ook voor verpakkingen

gebruiken we geen plastic maar alleen karton of 

andere duurzame materialen.

Materiaal

Zowel de buiten- als de binnenstof van de 

meditatiemat zijn gemaakt van biologisch katoen. 

De buitenhoes is gemakkelijk wasbaar in de 

wasmachine. Het onderhoudslabel op de mat geeft

je de nodige begeleiding.

Gerecyclede wolvezels die worden gebruikt als

vulling voor meditatiematten zijn een andere

duurzame oplossing voor het archiveren van 

meditatiematten. Het bespaart een aanzienlijke

hoeveelheid water, vermindert het landgebruik

voor het grazen van schapen en vermijdt het 

gebruik van chemicaliën voor het verven.

Ethisch geproduceerd en verzonden

Onze meditatiematten zijn ethisch geproduceerd in 

India en verscheept naar Nederland. Het heeft

GOTS-certificering (Global Organic Textile 

Standard) - de hoogst mogelijke certificering die u 

kunt krijgen voor biologisch geteelde katoenen

stoffen. Het wordt erkend als 's werelds

toonaangevende verwerkingsnorm voor textiel

gemaakt van organische vezels. Het definieert

milieucriteria op hoog niveau in de hele 

toeleveringsketen van biologisch textiel en vereist

ook naleving van sociale criteria.

Ontwerp

Al onze meditatieproducten hebben onze

persoonlijke touch. Een kant van onze

meditatiemat is versierd met een prachtig

borduursel dat ons Aziatische erfgoed

weerspiegelt.

SPECIFICATIES

• Afmeting: 90 x 70 x 5 cm (breedte x lengte x 

hoogte)

• Gewicht: 3,12 kg

• Materiaal: 100% biologisch katoen

• GOTS (Global Organic Textile Standard)

• Heeft 2 lagen - stevige buitenlaag voor 

duurzaamheid en katoenen stof aan de 

binnenkant

• Binnenstof van bolster is gevuld met viltvellen

van gerecyclede wolvezels

• Prachtig borduursel op de zijkant van de 

meditatiemat

• Onderhoudsinstructies staan op het etiket van 

de mat

• Verkrijgbaar in 6 natuurlijke kleuren



EAN CODING OF PRODUCTS

YOGA MATTEN

• 5060713080046 - Sun Eclipse yoga mat 
• 5060713080039 - Moon Eclipse yoga mat 
• 5060713080022 - Classic kurk yoga mat 
• 5060713080244 - Shade kurk yoga mat

ACCESSOIRES

• 5060713080053 – Yoga blok
• 5060713080077 – Massage bal
• 5060713080251 – Massage roller

YOGA BAGS

• 5060713080091 – Reistas
• 5060713080084 – Yogamat Draagtas

YOGA MEDITATIE

MEDITATIE MATTEN

• 5060713080299 - Meditatie mat - Grey
• 5060713089995 - Meditatie mat - Purple
• 5060713080206 - Meditatie mat - Denim blue
• 5060713080213 - Meditatie mat - Maroon 
• 5060713080220 - Meditatie mat – Green
• 5060713080237 - Meditatie mat - Orange

YOGA MEDITATIE

KUSSENS - ROND

• 5060713080268 - Meditatiekussen rond - Grey
• 5060713080114 - Meditatiekussen rond – Purple
• 5060713080121 - Meditatiekussen rond - Denim blue
• 5060713080138 - Meditatiekussen rond - Maroon 
• 5060713080145 - Meditatiekussen rond – Green
• 5060713080152 - Meditatiekussen rond – Orange

KUSSENS – CRESCENT

• 5060713080275 - Meditatiekussen crescent - Grey
• 5060713080176 - Meditatiekussen crescent – Purple
• 5060713080183 - Meditatiekussen crescent - Denim blue
• 5060713080190 - Meditatiekussen crescent – Maroon
• 5060713089902 - Meditatiekussen crescent – Green
• 5060713089919 - Meditatiekussen crescent - Orange

BOLSTERS

• 5060713080282 - Bolster - Grey
• 5060713089933 - Bolster – Purple
• 5060713089940 - Bolster - Denim Blue
• 5060713089957 - Bolster - Maroon
• 5060713089964 - Bolster – Green
• 5060713089971 - Bolster - Orange 



www.samarali.eu
info@samarali.eu 
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