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OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Vloerrubber voor in de paardenstal 
De keuze van vloerrubber hangt af van de ondervloer en hoeveel je wilt bespa-

ren op strooisel. Tevens is de comfort van het paard uiteraard belangrijk. Wij 

hebben de verschillen in vloerrubber zichtbaar gemaakt d.m.v. sterren.  

Bos Puzzelmat Hamerslag  
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Besparen op strooisel (=50%) 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen: 100x100x1.5cm | 119x119x1.5cm (werkmaat) 

Ideaal voor vlakke beton ondergronden. Absorberend strooisel noodzakelijk.  

Bos Puzzelmat hamerslag Stalkit 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Besparen op strooisel (=50%) 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen: S 3.06x3,06 | M 3.66x3,06 | L 3.66x3.66 en 15mm dik 

Rondom rechte randen. Grotere puzzeltegels voor minder naden.  

Bos Hamerslag antislip op rol 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Besparen op strooisel (=50%) 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

12mm dik afmetingen: 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00m  

De mat kan goed over  vlakke en oneffen ondergronden worden gelegd. 

Bos vocht doorlatende staltegel Granuflex® 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Besparen op strooisel (=80%) 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen: 100x100x4cm | 100x100x3cm (roostervloer) 

Deze tegel moet op een ondervloer met afschot en afvoer worden geplaatst. 

Bos Puzzelmat Rice (met afwerkprofielen rand/hoek) 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Besparen op strooisel (=50%) 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen tegel: 100x100x1,7cm (werkmaat) 

Puzzeltegels kunnen alleen op vlakke ondergronden worden gelegd. 
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Wandrubber voor in de paardenstal 

Nieuw Wandrubber 6 mm dik 
Wandbescherming direct tegen wand  

Wandbescherming zwevend  

Uitstraling 

Duurzaamheid 

Afmetingen 6mm: 0,80m | 1,00m | 1,25m | 1,40m  | elke lengte leverbaar 

Biedt bescherming tegen schrapen. Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd 

met lijm/tape of met afwerkstrips. 

Voor wandbescherming hebben wij transportband (nieuw of gebruikt) én in 

speciaal geproduceerd wandrubber. Wandrubber biedt bescherming voor het 

paard bij schuren, schrapen en trappen. Indien zwevende montage (loshangend 

van de wand), creëer je een extra dempende laag.  

Nieuw Wandrubber 8 mm dik 
Wandbescherming direct tegen wand  

Wandbescherming zwevend  

Uitstraling 

Duurzaamheid 

Afmetingen 8mm:  1,25m | 1,40m | 1,60m elke lengte leverbaar 

Biedt bescherming tegen schrapen en trappen. Wordt vaak direct tegen de wand 

gemonteerd met lijm/tape of met afwerkstrips. 

Nieuw Transportbandrubber 10-15mm dik (partij) 
Wandbescherming direct tegen wand  

Wandbescherming zwevend  

Uitstraling 

Duurzaamheid 

Afmetingen: 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60m breed | overige maten op aanvraag. 

Biedt bescherming tegen schrapen en trappen. Wordt vaak zwevend opgehangen 

met afwerkstrips. Het transportbandrubber heeft nylon inlagen. 

Gebruikt Transportbandrubber 10-15mm dik (partij) 
Wandbescherming direct tegen wand  

Wandbescherming zwevend  

Uitstraling 

Duurzaamheid 

Afmetingen: 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60m breed | overige maten op aanvraag. 

Biedt bescherming tegen schrapen en trappen. Wordt vaak zwevend opgehangen 

met afwerkstrips. Let op, wordt vuil geleverd, met nylon inlage. 

HDPE of Aluminium afwerkstrip (hufter proof) 
De aluminium strip is tevens een hoekstrip voor 4-15mm dik rubber. Het werkt dus 

zowel de voorzijde als bovenzijde strak af. De HDPE strip werkt alleen de voorzijde 

af. Beide zijn super sterk en diervriendelijk. 

Afmetingen HDPE | 200x5x1cm | niet voorgeboord | kleur zwart 

Afmetingen Aluminium: 200x6x1cm | voorgeboord  

Schroeven of slagpluggen worden niet standaard meegeleverd. 



Rubber voor looppaden 

Bos rubber H-klinker  
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

Antislip 

Geschikt voor  voertuigen 

Afmetingen tegel:  35st. Per m² 

Ideaal belastbaar voor zwaardere voertuigen. Kan ook direct op zand. 

Bos Looppad rubbertegel 
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

Antislip 

Geschikt voor  voertuigen 

Afmetingen: 100x100x2cm  

Voor blijvend strak resultaat adviseren wij de tegels te verlijmen.  

Bos Puzzelmat Rice (met afwerkprofielen rand/hoek) 
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

Antislip 

Geschikt voor  voertuigen 

Afmetingen tegel: 100x100x1,7cm (werkmaat) 

Puzzeltegels kunnen alleen op vlakke ondergronden worden gelegd. 

Bos Heavy Duty Antislip  
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

Antislip 

Geschikt voor  voertuigen 

Afmetingen: wordt op maat geleverd 

Perfecte antislip en ideaal belastbaar voor zwaardere voertuigen. 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Bos Hamerslag antislip op rol 8, 10 en 12mm dik 
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

Antislip 

Geschikt voor  voertuigen 

Afmetingen: zie tabel  

Houd bij lange lengtes rekening met de werking van rubber bij temperatuurwisselingen.  

Breedte van de rollen in meters: 

8mm      | 2.10 

10mm    | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80| 2.00 

10 & 12mm  | 2.50 

12mm   | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 

Looppad rubber wordt veel toegepast op gladde betonpaden. Ook voorkomt 

looppadrubber slijtage aan hoef en ijzer. Niet elk looppad rubber is geschikt 

voor voertuigen. Het rubber zal voor de wielen uitlopen en scheuren. Hoe min-

der naden en kieren, des te gemakkelijker het rubber schoon te houden is. 



Stokbord LDPE plaatmateriaal 

Stokbord® Sheet is een veelzijdige en duurzame kunststof plaat, die ideaal is 

voor landbouw- en paardentoepassingen. Stokbord vervangt traditionele mate-

rialen zoals hout, multiplex en staal. Gemaakt van 100% gerecycled LDPE en 

heeft 2 zijden antislip. Het materiaal rot niet en is UV– en ammoniakbestendig.  
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Stokbord 6mm plaat 
Buigbaar  

Duurzaamheid 

Slijtvast 

Stevigheid 

Afmetingen: 2440x1220x6mm | beide zijden antislip 

Ideaal voor montage op rondingen 

Stokbord 9mm plaat 
Buigbaar 

Duurzaamheid 

Slijtvast 

Stevigheid 

Afmetingen: 2440x1220x9mm | beide zijden antislip 

Perfect voor lichte wandmontage.  

Stokbord 12mm plaat 
Buigbaar  

Duurzaamheid 

Slijtvast 

Stevigheid 

Afmetingen: 2440x1220x12mm | beide zijden antislip 

Voor wanden die tegen een stootje moeten kunnen. 

Stokbord 18mm plaat 
Buigbaar  

Duurzaamheid 

Slijtvast 

Stevigheid 

Afmetingen: 2440x1220x18mm | beide zijden antislip 

Zeer sterk materiaal, perfect als bodemplaat. 
 

• Sterk en duurzaam, bespaart kosten op de 
lange termijn 

• Onderhoudsvrij, hoeft niet geschilderd of 
behandeld te worden 

• 100% gerecycled materiaal 

• Rotbestendig en lange levensduur 

• Bestand tegen chemicaliën en hogedrukspuit 

• Niet giftig, bestand tegen kauwen van dieren 

• Eenvoudig te bewerken 

• Aangepaste formaten en kleuren beschikbaar 



Bos vocht doorlatende staltegel Granuflex® 
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

antislip 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen: 100x100x4cm | 100x100x3cm (roostervloer) 

Ideaal tot 4 paarden per dag. Tegels periodiek doorspuiten, voorkom zand inloop. 

Was– en poetsplaats vloerrubber 

Puzzelmat Hamerslag 
Gemakkelijke reiniging   

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen: 100x100x1.5cm | 119x119x1.5cm (werkmaat) 

Ideaal voor vlakke beton ondergronden.  

Het vloerrubber in wasplaatsen biedt een goede antislip. Massiefrubber gemak-

kelijk schoon te maken. Hamerslag op rol kan eventueel geheel vloeistofdicht 

verlijmd worden. Indien er weinig paarden gewassen worden, zijn de vocht 

doorlatende tegels een goede optie. 

Puzzelmat Rice (met oploopranden) 
Gemakkelijke reiniging  

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijke zelfinstallatie 

Afmetingen: 100x100x1.7cm (werkmaat) 

Ideaal voor vlakke beton ondergronden. Optioneel: afwerkranden . 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Bos Hamerslag antislip op rol 10 en 12mm dik 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijk zelf te installeren 

Afmetingen: zie tabel  

Voor elk verharde ondergrond. Kan eventueel vloeistofdicht worden verlijmd.  

Breedte van de rollen in meters 

10mm   | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80| 2.00 

10 & 12mm  | 2.50 

12mm                | 3,00 | 3,50 | 4,00 



Nieuw Wandrubber 8 mm dik 
Wandbescherming direct tegen wand  

Wandbescherming zwevend  

Uitstraling 

Duurzaamheid voor wasplaats 

Afmetingen 8mm:  1,25m | 1,40m | | 1,60m elke lengte leverbaar 

8mm dik is beter bestand tegen schrapen en trappen. 

Wasplaats wandrubber + bevestiging 

Nieuw Wandrubber 6 mm dik 
Wandbescherming direct tegen wand  

Wandbescherming zwevend  

Uitstraling 

Duurzaamheid voor wasplaats 

Afmetingen 6mm: 0,80m | 1,00m | 1,25m | 1,40m  | elke lengte leverbaar 

Voorkomt vochtdoorslag bij wanden en is gemakkelijk te reinigen. 

Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerk strips 

Bos Dubbelzijdige rubbertape Heavy 
Deze tape is een met nylon versterkte permanente rubberlijm. Vanwege een directe 
kleefkracht ideaal geschikt voor wandrubber. 

 
Afmetingen: 25m lang x 5cm | 20cm | 100cm breed. 
Belangrijk is het rubber wel van te voren te ontvetten. Wij adviseren het rubber ook 
rondom af te kitten met onze urinebestendige MS Polymer Heavy. 
 

Bos MS Polymer Heavy urinebestendig 
Onze Bos Polymer hebben wij speciaal voor de paardensector ontworpen. Onze 
Polymer is urinebestendig en heeft een gigantische treksterkte van 35kg/cm³.  
Deze polymer wordt zowel als lijm en kit gebruikt. 

 

Inhoud tube: 290ml | standaard per 12st. Verpakt 

Inhoud worst: 600ml | standaard per 12st. Verpakt 

Vraag voor installatie om installatieadvies van Bos Rubber 

Rubber voor wasplaatsen wordt veelal gebruikt om vochtdoorslag tegen te 

gaan en voor hygiëne. Hiervoor adviseren wij het rubber in wasplaatsen vloei-

stofdicht te verlijmen. Vaak wordt hier niet tegen de wanden getrapt. Om deze 

reden is er minder zwaar rubber nodig dan bijvoorbeeld in stallen.  
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HDPE of Aluminium afwerkstrip (hufter proof) 
De Aluminium strip is tevens een hoekstrip voor 4-15mm. Het werkt dus zowel de 

voorzijde als bovenzijde strak af. De HDPE strip werkt alleen de voorzijde af. Beide 

zijn super sterk en diervriendelijk. 

Afmetingen HDPE | 200x5x1cm | niet voorgeboord | kleur zwart 

Afmetingen Aluminium: 200x6x1cm | voorgeboord  

Schroeven of slagpluggen worden niet standaard meegeleverd. 



Paardentrailer en vrachtwagen—Vloerrubber 

Standaard Hamerslag trailermat premium 10mm dik 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijk zelf te installeren 

Afmetingen: 3,00x1,30 | 3,00x1,50 | 3,00x1,70 | 3,50x1,75 

Voorzien van nylon inlage. Kan vloeistofdicht verlijmd worden 

Bos Hamerslag antislip op rol 4, 6, 8, 10 en 12mm dik 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijk zelf te installeren 

Afmetingen: zie tabel  

Zeer goede antislip en gemakkelijke reiniging. Kan vloeistofdicht verlijmd worden 

Standaard Hamerslag trailermat budget 8mm dik 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijk zelf te installeren 

Afmetingen: 3,00x1,30 | 3,00x1,50 | 3,00x1,70  

Niet voorzien van nylon inlage.  

Gietvloer 49kg. 
Comfort paard  

Duurzaamheid 

Antislip 

Gemakkelijk zelf te installeren 

Afmetingen: 1 set voor gemiddeld 3m² op 15mm dik 

Vraag Bos Rubber om installatieadvies aan  

Breedte van de rollen in meters 

4 & 6mm    | 2.00 

8mm       | 2.10 

10mm     | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80| 2.00 

10 & 12mm | 2.50 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 



Paardentrailer en vrachtwagen—Oploopmat 
Oploopmat trailer / vrachtwagen 
Antislip  

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Gewichtsbesparing 

Afmetingen tegel: Trailer 1,75x1,55 (bxh) | Vrachtwagen 2,40x2,40 (bxh) 

Mat uit een geheel met nylon inlage. Super sterke kwaliteit 

Supergrip antisliprubber 6mm 
Antislip  

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Gewichtsbesparing 

Afmetingen: 2,00m breed | 50 meter op rol, elke lengte leverbaar 

Maximale grip en licht gewicht met nylon inlage. Wel lastig schoon te maken. 

Bos Heavy Duty Antislip 4mm 
Antislip  

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Gewichtsbesparing 

Afmetingen: 2,00m breed | 50 meter op rol, elke lengte leverbaar 

Goede grip en super licht gewicht met nylon inlage.  

Nieuw Wandrubber 4 mm dik met 2 nylon inlagen 
Wandbescherming direct tegen wand  

Gewichtsbesparing  

Uitstraling 

Duurzaamheid voor trailer/bak 

Afmetingen 4mm: 0,80m | 1,25m | 1,40m  | elke lengte leverbaar 

Super licht gewicht, ideaal voor trailers en biedt bescherming tegen schrapen. 

Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerk strips 

Nieuw Wandrubber 6mm dik met 2 nylon inlagen 
Wandbescherming direct tegen wand  

Gewichtsbesparing 

Uitstraling 

Duurzaamheid voor trailer/bak 

Afmetingen 6mm: 0,80m | 1,00m | 1,25m | 1,40m  | elke lengte leverbaar 

Ideaal voor vrachtwagens en biedt bescherming tegen schrapen en trappen. 

Wordt vaak direct tegen de wand gemonteerd met lijm/tape of met afwerk strips 

Paardentrailer en vrachtwagen—Wandrubber 
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Paardentrailer en vrachtwagen—Bevestigingsmateriaal 
Bos Dubbelzijdige rubbertape Heavy 
Deze tape is een met nylon versterkte permanente rubberlijm. Vanwege een directe 
kleefkracht ideaal geschikt voor wandrubber. 

 
Afmetingen: 25m lang x 5cm | 20cm | 100cm breed. 
Belangrijk is het rubber wel van te vorente ontvetten. Wij adviseren het rubber ook 
rondom af te kitten met onze urinebestendige MS Polymer Heavy. 
 

Bos MS Polymer Heavy urinebestendig 
Onze Bos Polymer hebben wij speciaal voor de paardensector ontworpen. Onze 
Polymer is urinebestendig en heeft een gigantische sterkte van 35kg/cm³.  
Deze polymer wordt zowel als lijm en kit gebruikt. 

 

Inhoud tube: 290ml | standaard per 12st. Verpakt 

Inhoud worst: 600ml | standaard per 12st. Verpakt 

Vraag voor installatie om installatieadvies van Bos Rubber 

Contact Tix 5l 
Hoogwaardige aromaatvrije universele tixotrope contactlijm op basis van neo-
preenrubber. Smeert gemakkelijk en druipt niet. Materiaal zit direct vast. 

 

Inhoud: 5l 

Vraag voor installatie om installatieadvies van Bos Rubber 

 

HDPE Kunststofstrip 10mm dik 
De stirp is diervriendelijk door haar afgeronde zijde. Tevens is de strip gemaakt van 
hoogwaardig HDPE. Paarden kunnen deze strip dus niet stuk krijgen, in tegenstel-
ling tot vele andere kunststofstrippen. 
 
Afmetingen: 200x5x1cm. 
De strippen zijn universeel en dienen voorgeboord te worden. Daarna zijn zij te 
monteren met schroeven of slagpluggen (niet standaard meegeleverd). 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Aluminium afwerkstrip 
De aluminium hoekstip is universeel toepasbaar op 4-20mm dik rubber. Vanwege 
de rondingen is deze strip diervriendelijk en super sterk. 
 
Afmetingen: 200x6x1cm. 
De strippen zijn voorgeboord op 6mm . Ze zijn te monteren met schroeven of slag-
pluggen (niet standaard meegeleverd). 
 



Paardentrailer en vrachtwagen—Overige 
PVC Transparant voor tussenschotten 
Ook speciaal voor paardentrailers levert Bos Rubber PVC tussenschotten. PVC geeft 
uw wagen een strakke en ruimtelijke uitstraling. PVC is flexibel en gemakkelijk zelf 
op maat te maken.  
 
3mm Leverbaar op 1.00 of 1.50 meter breed.  
4mm Leverbaar op 1.00 meter breed. 
Andere afmetingen op aanvraag. 

 
 Zelfklevend Celrubber 10mm 
EPDM celrubber is een foam rubber dat veelal wordt gebruikt achter wandrubber 

of onder vloerrubber, om een verend geheel te creëren.  

 

 

Afmetingen: 1.00x10.00m 

 Maatwerk rubber 
Bos Rubber produceert ook maatwerk uit diverse soorten rubber, voor oneindig 

veel toepassingen. Wij kunnen elke vorm van rubberbewerking toepassen, om zo 

het gewenste resultaat te krijgen. Voor meer informatie neemt u gerust contact 

met ons op.  

Tekening aanleveren, voor prijsvoorstel. 

SBR Antislip lopers 
De SBR antislip lopers hebben een lage belastbaarheid. Hierdoor zijn deze lopers zijn 

niet geschikt voor paarden. 

 

Mogelijke antislipprofielen: Breedrib | fijnrib | traanplaat | noppen | checker | rice 

Afmetingen op aanvraag. 

13   



Stapmolen, paddock en rondom de stal 

Bos Paddock tegel  Granuflex® 
Altijd een droge ondergrond met onze paddock tegel. Door het extra grove  

granulaat is deze tegel uitmuntend in water doorlaatbaarheid. De extreem  

harde persing en ammoniak bestendige materialen maakt deze tegel  

al ruim 25 jaar tot de favoriet onder stalhouders en paard eigenaren.   

Afmetingen: 100x100x4cm  

Door de noppenstructuur kan deze tegel het water perfect afvoeren. 

Ecoraster paddockroosters 
Onze roosters zijn speciaal ontworpen voor paarden. Zo zijn onze roosters be-

stand tegen de hoefslag van paarden. Wij zijn zo zeker van de kwaliteit van onze 

roosters dat wij er standaard 20 jaar garantie op geven. Op de volgende pagina 

vind u de uitgebreide mogelijkheden van Ecoraster® 
Afmetingen: E40 = 133x100x4cm | E30 = 133x100x3cm 

Belastbaar tot 800.000kg./m²  & 20.00kg. aslast | Uv-bestendig | Kliksysteem  

Bos rubber H-klinker  
Onze rubber H-klinkers winnen al meer populariteit voor in stapmolens vanwe-

ge het onderhoudsvriendelijke karakter en de hoge duurzaamheid.  

De H-klinkers zorgen voor goede grip voor uw paard en voorkomen voortijdig 

slijten van de hoeven en ijzers. De tegels zijn extra hard geperst om blessures bij 

paarden te voorkomen. De Klinkers kunnen op elke ondergrond. 

Afmetingen: 4cm dik | 35st./m² 

Bos Fence HD | Bevestigingsbeugel 5-7cm. 
Hoogwaardig aluminium beugels die het PVC band klemt. Middels de beugels 

kan er gemakkelijk worden opgespannen. Tevens beschadigd deze beugel het 

PVC band niet, wat de levensduur aanzienlijk vergroot.  

Afmetingen: geschikt voor banden 5-7 cm. 

Schroeven zijn niet meegeleverd. Het type schroef hangt af van het type paal. 

Zandkering rubber 
Zandkering voorkomt zanduitloop uit uw rijbak. Tevens beschermt het rubber 

de enkels van paarden bij misstappen. Zandkering wordt vaak laag (20-40cm) of 

hoog (50-80cm) gemonteerd. Wij hebben hiervoor zowel nieuw als gebruikt 

rubber. Wij maken de lengte gratis op maat. 

Afmetingen: zandkering wordt veelal uit partij-rubber gehaald. Neem contact 

met ons op voor prijzen en mogelijkheden. 

Bos Fence HD | Extra sterk afrasteringsband 
Ons afrasteringband is Uv-bestendig en super sterk door de meerdere nylon 

inlagen.  Onze band is standaard zwart.  De band is diervriendelijk en onder-

houdsvrij. De banden 5 t/m 7cm breed zijn te bevestigen met onze bevestigings 

beugels (zie hieronder). 

Afmetingen: elke lengte leverbaar op 5, 7 of 10cm breed. 

PVC band kan ook geschroefd worden. Achteraf opspannen is dan niet mogelijk. 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 



Ecoraster® paddock roosters / verhardingsroosters 
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Hieronder vind je enkele toepassingsmogelijkheden.  
Kijk op de volgende pagina welk type ECORASTER wij aanbevelen en met welke vulling 
 

 Rijbak        Binnenrijbak        Buitenwasplaats 

 Longeercirkel     Rijpaden          Laad/losplaats 

 Paddock        Stapmolen         Uitloop 

                          Erfverharding 
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TP40 

(geen voorraad) 

E30 

(ook terracotta) 

E40* 

(ook terracotta) 

ECORASTER® 

GRAS 

 

ECORASTER® 

GROEN 
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* advies indien er zonder 

toplaag wordt gevuld. En als 

er op de roosters met zwaar 

materieel veel bochten of 

draaiwerk plaatsvindt. 

ECORASTER® 

BESTRAAT 

 

ECORASTER®  

ZAND 

 

ECORASTER® 

GRIND 

 1 3 6 

2 4 9 
10 

7 8 10 10 7 10 
1 3 5 

2 4 

2 3 1 

15   



 


