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2 Technische wijzigingen voorbehouden. Per 15-01-2009

emcomatsystemen

Entrees zijn vandaag de dag het visitekaartje van het ge-

bouw en verlangen in het beeld van een harmonische 

totaalarchitectuur een bijzondere aandacht.

De emco entreematten van de series DIPLOMAAT en 

MARSCHALL en de talrijke buitenstandaarduitvoeringen 

zorgen ervoor dat vuil en vocht al bij de entree worden 

tegengehouden.

De emco GS-matten zijn dankzij hun gesloten profiel ex-

treem belastbaar en snel te reinigen, omdat het vuil eenvou-

dig kan worden weggezogen.

Voor de drie zone reiniging levert emco een combinatie van 

op elkaar afgestemde entreematten en schoonlooptapijt 

tegen grof-, fijnvuil en vocht.

Naast de gebruiksvoordelen laten de entreematten zich bij 

tijdige architectonische planning uitstekend integreren in 

de situatie ongeacht vorm en kleur.

Onze geschoolde adviseurs helpen u graag voort in deze en 

alle technische kwesties. Met service en hoge kwaliteit pak-

ken wij de praktische en creatieve uitdagingen van specifie-

ke entreesituaties aan.

emco entreematten: efficiënt, belastbaar, functioneel en variabel

Entreematten behouden over lange tijd hun functie, omdat 

het vuil zich niet vastzet in de mat, maar in de ruimtes tus-

sen de profielen valt (afb. 1).

Omdat de matten oprolbaar zijn, laat het vuil zich gemakke-

lijk wegvegen uit het mattenbed (afb. 2) en wordt het niet 

door navolgende bezoekers mee de ruimte ingenomen.

(De afbeeldingen gelden niet voor het type emco GS.)

Afb. 1 Afb. 2
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Systeemcomponenten emco entreematten
Leverbare inbouwhoogtes, materiaaldiktes en inlagen

emco DIPLOMAAT-, MARSCHALL-, GS- en PLAZA-entree-

matten zijn leverbaar in 5 inbouwhoogtes met bijpassend 

inbouwraam: 10, 17, 22, 27 en 42 mm. Met toenemende in-

bouwhoogte neemt ook de vuilopnamecapaciteit van de 

mat toe.

Omdat het langer duurt, voordat de tussenruimtes van de 

mat vol zitten met vuil, wordt de frequentie van de reini-

gingen verlaagd. Een hogere inbouwhoogte is dus in prin-

cipe eerder geschikt voor een entree met intensief in- en 

uitgangsverkeer.

Inbouwhoogtes

De entreematten emco DIPLOMAAT, MARSCHALL, RADIAAL, 

GS en PLAZA zijn leverbaar in twee materiaaldiktes. Daarbij 

geldt: hoe dikker het materiaal, des te hoger is de mogelijke 

belastbaarheid. Met een materiaaldikte van 1 mm zijn emco 

DIPLOMAAT-types voor normale tot zware belastingen ont-

worpen. Met een materiaaldikte van 2,5 mm zijn MARSCHALL, 

RADIAAL en PLAZA voor extreme en uiterst extreme belastin-

gen ontworpen. emco PLAZA onderscheidt zich door zijn bij-

zondere vormgeving en hoogte.

Materiaaldiktes

Al naargelang op de plaats van gebruik eerder fijn dan wel 

grof vuil wordt aangeboden, zijn voor de types emco 

DIPLOMAAT, MARSCHALL en PLAZA drie types inlagen be-

schikbaar (ruwharige tapijtstroken, rubber inlagen en cas-

setteborstels). Bij de types DIPLOMAAT en SENATOR kan de 

reinigende werking met twee extra profielen worden ver-

hoogd. De nieuwe, gesloten entreemat van het type emco 

GS beschikt over een geïntegreerd schraapprofiel en is naar 

keuze verkrijgbaar met rubber of textielinlage of met 

schoonloopinlage van het type MAXIMUS.

Ruwharige 
tapijtstroken Rubber inlagen Cassetteborstel Textielborstel

Schoonloop
MAXIMUS

Inlagen

Extra profielen

MARSCHALL (S) RADIAAL PLAZA GS

Schraapprofiel Borstelstrip

DIPLOMAAT

DIPLOMAAT DIPLOMAAT PLAZADIPLOMAAT
MARSCHALL (S)

GS

DIPLOMAAT
MARSCHALL (S)

10

17 22

27

4
2

1 2,5 2,5

ca. 2,5

1,5
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emco entreematten overzicht
Zo vindt u de juiste entreemat

■ normale frequentie:  eengezinswoningen, dokterspraktijken, boetieks, kleinere bedrijfsingangen
  (< 250 passages per dag)

■ ■ zware frequentie:  kantoorgebouwen, banken, scholen, bedrijfsingangen met gemiddelde drukte 
  (< 250 - 2000 passages per dag)

■ ■ ■ extreme frequentie:  winkelcentra, luchthavens, entrees met extreme drukte (vanaf 2000 passages per dag)

■ ■ ■ ■ extreme frequentie ++:  winkelcentra, luchthavens, entrees met extreme drukte (vanaf 5000 passages per dag)

* Belastingsvoorbeelden

G rubber inlage RB ruwharige tapijtstroken met borstelstrip

GB rubber inlage met borstelstrip RK ruwharige tapijtstroken met schraapprofiel

GK rubber inlage met schraapprofiel RCB ruwharige tapijtstroken met cassetteborstel

GCB rubber inlage met cassetteborstel TB textielborstel (alleen GS)

R ruwharige tapijtstroken M schoonloopinlage MAXIMUS

CB cassetteborstel

Verklaring van de typeaanduidingen

Belast.* IE** G GB GK GCB CB GS/G RE*** begaanbaar/
berijdbaar

■ 10 510 G 510 GK 510 GCB 510 CB 13 winkel-
wagentjes,
rolstoelen, 
transport-
karretjes
(let op bij GB, 
GK, GCB, CB!)*

■ ■ 17 517 G 517 GB 517 GK 517 GCB 517 CB 20

■ ■ 22 522 G 522 GB 522 GK 522 GCB 522 CB 25

■ ■ 27 527 G 527 GK 527 GCB 527 CB 30

■ ■ ■ 17 517 S/G 517 S/GCB 517 S/CB 517 GS/G 20 aanvullend 
ook: 
personen-
auto, heftruck■ ■ ■ 22 522 S/G 522 S/GCB 522 S/CB 25

■ ■ ■ ■ 42 542 S/G 542 S/GCB 542 S/CB 46
zie 
MARSCHALL

Entreematten voor buitentoepassingen

Belast.* IE** R RB RK RCB TB M RE*** begaanbaar/
berijdbaar

■ 10 510 R 510 RK 510 RCB 13 winkel-
wagentjes, 
rolstoelen, 
transport-
karretjes
(let op bij RB, 
RK, RCB!)*

■ ■ 17 517 R 517 RB 517 RK 517 RCB 20

■ ■ 22 522 R 522 RB 522 RK 522 RCB 25

■ ■ 27 527 R 527 RK 527 RCB 30

■ ■ ■ 17 517 S/R 517 S/RCB 517 GS/TB 517 GS/M 20 aanvullend 
ook: 
personen-
auto, heftruck■ ■ ■ 22 522 S/R 522 S/RCB 25

■ ■ ■ ■ 42 542 S/R 542 S/RCB 46
zie 
MARSCHALL

Entreematten voor de inpandige en overdekte entree

*Uitvoeringen GB, GK, GCB en CB zijn beperkt berijdbaar; RB, RK en RCB zijn niet berijdbaar.
**IE = inbouwhoogte entreematten (mm)    ***RE = raamhoogte entreematten (mm)
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G met rubber inlage 

GB met rubber inlage 
en borstelstrip* 

GK met rubber inlage 
en schraapprofiel*

CB met cassetteborstel 

GCB met rubber inlage 
en cassetteborstel 

Rood gekleurde waarden: emco DIPLOMAAT 510   *niet leverbaar als type MARSCHALL 

Type emco RADIAAL 

emco DIPLOMAAT, MARSCHALL en RADIAAL in zone 1
Voor grof vuil in buitentoepassing of bij overdekte entrees 

272217
10

27 (29) 5

2217

27 5  9,5  5

22 27

17
10

27 (29) 5

272217
10

27 (29) 5

272217
10

27 (29) 5  6  5
(5 5 5)
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emco DIPLOMAAT, MARSCHALL, RADIAAL en GS in zone 2
Voor fijn vuil bij inpandige of overdekte entrees 

R met ruwharige tapijt-
strook 

RB met ruwharige tapijt-
strook en borstelstrip* 

RK met ruwharige tapijt-
strook en schraapprofiel*

RCB met ruwharige tapijt-
strook en cassetteborstel 

GS/ TB met textielborstel 

GS/M met schoonloopinlage 
MAXIMUS 

GS/G met rubber inlage 

Rood gekleurde waarden: emco DIPLOMAAT 510   *niet leverbaar als type MARSCHALL 

272217
10

27 (29) 5

2217

27 5 9,5 5

27 (29) 5  6  5
(5 5 5)

272217
10

272217
10

27 (29) 5

37

17

37

17
17

37
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De emco 3 zonereiniging
De optimale systeemcombinatie voor vuilopvang

De 3 zonereiniging is een betrouwbare systeemcombinatie 

voor de meest optimale en consequente vuilopvang, die 

individueel op de gevraagde gebouwsituatie is afgestemd.

Voornamelijk winkelcentra, scholen, kinderdagverblijven, 

instanties en ook alle andere gebouwen met een intensief 

toegangsverkeer zijn uitstekend geschikt voor de 3 zonerei-

niging. 

De 3 zonereiniging bespaart schoonmaakkosten, ontziet 

aangrenzende vloerbedekkingen en interieur.

De systemen bieden slipvastheid en voorkomen ongeluk-

ken. Let op! Het emco schoonloopmateriaal is alleen 

bedoeld voor zone 3 en niet als vervanging of alternatief 

voor de zones 1 en/of 2, aangezien het primair bestemd is 

voor de opname van fijn vuil en vocht.

Voorbeeld: emco entreemat type CB met cassetteborstel als basissysteem 

voor de opname van grof vuil. Zo nodig leverbaar met vuilvangbak en 

onderconstructie.

Het emco schoonloopsysteem is met zijn textiele tapijtkarakter uitstekend 

geschikt voor de opname van vocht en restvuil.

Voorbeeld: emco entreemat type R met ruwharige tapijtstroken.

Het fijne vuil wordt door slijtvaste tapijtstroken afgeborsteld en niet verder 

de achterliggende ruimtes ingedragen.

 Zone 1 voor grof vuil

 Zone 2 voor fijn vuil

 Zone 3 voor vocht
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emco inbouwramen 500, emco LUMINA en emco vuilvangbakken
Projecttoebehoren voor emco DIPLOMAAT en emco MARSCHALL

emco inbouwramen 500 en emco LUMINA

emco inbouwramen 500 bestaan uit hoekprofielen met in 

verstek gezaagde hoeken. Maatvaste schroefverbindingen 

d.m.v. meegeleverde hoekverbindingen. Levering inclusief 

inmetselankers. Bij toepassing in een natte omgeving kun-

nen desgewenst roestvaststalen inmetselankers geleverd 

worden. De inbouwramen zijn gereed voor plaatsing resp. 

kant-en-klaar in de verpakking (bijv. ramen met rondlopen-

de uitsparing of ramen met meerdere inkepingen).

emco LUMINA geeft elke entree een uniek karakter. 

Dit verlichte raamsysteem voor binnen- en buitentoepas-

sing is eenvoudig te monteren en uitgerust met waterdich-

te, stootvaste led-lijsten, die absoluut energiebesparend zijn 

en een lange levensduur hebben.

emco vuilvangbakken (voor emco MARSCHALL) 

Aluminium bakken (AlMg 1) voor de opname van grotere 

hoeveelheden vuil in intensief gebruikte entrees. 

De bakken zijn waterdicht gelast en voorzien van een vlakke 

ondergrond voor een probleemloze reiniging. Ze worden 

geleverd met aangelast inmetselanker, optioneel met 

afvoerputje. Dankzij de modulaire constructie kunnen meer-

dere bakken worden gecombineerd tot één groot systeem 

van vuilvangbakken.

Type Afmetingen 
(H x B x L) 

in mm

Materiaal

500/13 13 x 25 x 3 aluminium

500/18 18 x 28 x 3 aluminium

500/20 20 x 30 x 3

20 x 25 x 3

aluminium

rvs,
materiaalnr. 1.4404 (V4A)

500/25 25 x 28 x 3

25 x 25 x 3

25 x 28 x 3

aluminium

messing

rvs,
materiaalnr. 1.4404 (V4A)

500/30 30 x 30 x 3

30 x 30 x 3

30 x 25 x 3

aluminium

messing

rvs,
materiaalnr. 1.4404 (V4A)

500/46 47,5 x 35 x 4,5

44 x 25 x 2

aluminium

rvs,
materiaalnr. 1.4404 (V4A)

LUMINA 30 x 25 x 52 aluminium

(transformator benodigd, 
levering met of zonder led)

Type Bakhoogte
(mm)

Totale 
hoogte
(mm)

Max. 
breedte van 

één deel 
(mm)

Max.
diepte van 

één deel
(mm)

5000 53 – 2800 1300

5017 – 70 2800 1300

5022 – 75 2800 1300

5042 – 96 2700 1200

emco vuilvangbakken

500 aluminium

LUMINA

Vuilvangbak

500 rvs 500 messing
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emco schoonloopsystemen in zone 3
Voor vocht en restvuil bij inpandige entrees

emco schoonloopsystemen creëren met hun geluiddempen-

de werking in de entree een ontspannende atmosfeer met 

een harmonische kleurstelling – een waardevolle bijdrage 

tot het positieve totaalplaatje van een bedrijfspand of van 

een openbaar gebouw.

Het materiaal neemt tot 90 % van het vocht en restvuil 

al bij het binnenkomen op en spaart zo de aansluitende 

vloerbedekkingen. Deze moeten veel minder vaak worden 

gereinigd en zo wordt ook hun levensduur aanzienlijk lan-

ger. Renovaties en investeringen zijn pas na langere tijd 

noodzakelijk. Bovendien wordt het risico op uitglijden door 

nattigheid en vuil in de entreezone verminderd en zo ook de 

daarmee verband houdende kosten. En de hygiëne in inten-

sief gebruikte ruimtes worden duidelijk verbeterd.

Dit voordeel is te danken aan het feit dat schoonloop-

systemen, in tegenstelling tot traditionele tapijten, wél 

zijn opgewassen tegen de belasting door horizontale en 

verticale verontreinigingen.

Speciale holle vezels transporteren het vuil van de opper-

vlakte van het poolmateriaal naar het dragermateriaal.

De verzamelde vuildeeltjes zijn in de schoonloopzone 

onzichtbaar (afb. onderaan). Bij de eerstvolgende reiniging 

kunnen ze moeiteloos worden verwijderd. 

emco schoonloopsystemen zijn verkrijgbaar in de kwalitei-

ten MAXIMUS, PREMIUM, SCRATCH, MODUS en FAVORIET.

Gecombineerd met aluminium emco entreematten bieden 

ze vrijwel onbeperkte mogelijkheden om de entree indivi-

dueel op de architectuur af te stemmen en – door middel 

van het bedrukbare type MAXIMUS IMAGE – aan het corpo-

rate design aan te passen.

De emco schoonloopzone is een duurzaam kwaliteits-

product, gekenmerkt door lichtechtheid en – afhankelijk 

van het type – een uitstekende brandwerendheid.

Het materiaal kan op 40 °C worden gereinigd. Al naargelang 

het type is het emco schoonloopsysteem in matvorm of als 

baanmateriaal verkrijgbaar. Het wordt los of vast gelegd. 

pvcvliesvuildeeltjespoolmateriaal

Het werkingsprincipe van de emco schoonloopzone
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PREMIUM
Hoogwaardig velours voor veeleisende toepassingen.

Representatieve velours met ca. 2.050 g/m2 
poolinzetgewicht.
In 6 standaardkleuren, hoogte ca. 13 mm.

SCRATCH
Geprofileerd en doeltreffend.

Materiaalmix voor het afborstelen van grof vuil en het 
opnemen van vocht. 
Met ca. 1.150 g/m2 poolinzetgewicht.
In 5 standaardkleuren, hoogte ca. 10 mm.

MODUS
Nieuwe look en oppervlaktestructuur.

Nieuw soort vezeltype zorgt voor een grote opname van 
vuil en vocht.
Met ca. 1.050 g/m2 poolinzetgewicht.
In 5 standaardkleuren, hoogte ca. 9 mm.

FAVORIET
Een goede preventie.

Slijtvaste basiskwaliteit voor de ‘preventieve reiniging’. 
Met ca. 820  g/m2 poolinzetgewicht.
In 4 standaardkleuren, hoogte ca. 10 mm.

MAXIMUS
Schoonloopsysteem met extra comfort.

Blijvend elastisch en slijtvast van getufte velours 
met ca. 1.000  g/m2 poolinzetgewicht.
In 12 standaardkleuren, hoogte ca. 10 mm.

MAXIMUS IMAGE
Creatief en imagobewust.

Leverbaar in 45 kleuren, alle Pantone- of individuele speciale 
kleuren. Met vrije designs of CI voor maximale reclame. 
Kwaliteit zoals MAXIMUS. 

4263_em_12s_nl_cs4.indd   114263_em_12s_nl_cs4.indd   11 03.06.09   12:2903.06.09   12:29



N
L 

8
55

-4
26

3/
0

5.
0

9
 –

 T
ec

h
n

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
g

en
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
en

. T
h

e 
ri

g
h

t 
o

f 
te

ch
n

ic
a

l m
o

d
if

ic
at

io
n

 is
 r

es
er

ve
d

.

emcobad emcobau emcoklimaErwin Müller  Gruppe Lingen

emco Benelux B.V. · Postbus 66 · 5320 AB Hedel · Tel. +31 (0) 73 - 599 8310 · Fax +31 (0) 73 - 599 8319 · e-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco.de/benelux

Voor België / Luxemburg: Tel. +32 (0) 56 - 22 49 78  ·  Fax +32 (0) 56 - 22 58 79

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG · PF 1860 · D-49803 Lingen · Tel. +49 (0) 591 9140-0 · Fax +49 (0) 591 9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco.de/bau

4263_em_12s_nl_cs4.indd   124263_em_12s_nl_cs4.indd   12 03.06.09   12:3103.06.09   12:31

http://www.deprojectinrichter.com

