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Optimale gebouwbescherming

Voor een effectief en overtuigend schoonloopconcept  
adviseren wij het emco 3-zonereinigingssysteem. Door de 
combinatie van de emco aluminium entreematten met de 
emco schoonloopzones beschermt de 3-zonereiniging tegen 
nagenoeg al het vuil. Grof vuil wordt in de 1e zone opgeno-
men door de rubber- of cassetteborstelinlagen. Zone 2 zorgt 
voor de verwijdering van het fijne vuil en zone 3 neemt het 
vocht- en restvuil op. Door de grote productvariatie en hoge 
kwaliteit levert emco altijd de best mogelijke systeem- 
combinatie. 

Door functionele inlagen 
verwijderen emco entree-
matten een groot gedeelte 
van het vuil. Het vuil zet 
zich vervolgens niet vast in 
de mat, maar valt in de 
ruimtes tussen de profie-
len. Bovendien wordt ook 
het vocht opgenomen. 

De matten zijn oprolbaar, 
zodat het vuil eenvoudig 
weg te vegen is uit het mat-
tenbed. 



Zone 1
Grof vuil

Zone 3
Vocht- en restvuil

Zone 2
Fijn vuil
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Het grote aantal mogelijke mattenconfiguraties maakt 
het mogelijk om individuele oplossingen samen te  
stellen die specifiek toegesneden zijn op de eisen die aan 
een object gesteld worden met het oog op gebruiks- 
frequentie, architectuur en design. Daarbij bepalen 
plaats en aard van de vervuiling de inlage van de entree-

mat, welke bovendien verkrijgbaar is in verschillende  
inbouwhoogten met bijpassend inbouwraam. De  
profielen en inlagen kunnen worden gecombineerd en 
exact volgens de eisen worden geproduceerd. Een  
systeem dat voor iedere vraag een passende oplossing 
biedt. 

Fraaie combinaties

Op deze manier vindt u de juiste emco entreemat

DIPLOMAAT PLAZADIPLOMAAT
MARSCHALL (S)

GS 517

DIPLOMAAT
MARSCHALL (S)

SENATOR W/W(S)

inbouwhoogte

extra profielen

materiaaldiktes

MARSCHALL (S) RADIAAL (D) PLAZA DIPLOMAAT GS 517 SENATOR W/W(S)

TAPIjTSTROkEN  
(R)

RubbER  
(G)

CASSETTEbORSTEL  
(Cb)

CASSETTEbORSTEL
INITIAL (CbI)

TExTIELbORSTEL  
(Tb)

SCHOONLOOP 
„MAxIMuS“ (M)

inlagen

bORSTELSTRIP (b)SCHRAAPPROFIEL (k)

DIPLOMAAT
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kort overzicht

* Uitvoeringen met borstelstrip, schraapprofiel en cassetteborstel zijn minder berijdbaar! Neem contact met ons op. 

kADETT 
(kunststof)

DIPLOMAAT MARSCHALL PLAZA RADIAAL GS 517 SENATOR

Criteria:

belasting normaal: hoog: extreem: extreem++:

eengezins-
woningen, 
artsenpraktijken, 
boetieks, kleinere 
bedrijfsingangen 
(< 250 passages 
per dag)

kantoorgebouwen, banken, scholen, bedrijfsingangen met 
gemiddelde drukte (< 250 - 2.000 passages per dag)

winkelcentra, luchthavens, ingangen 
met extreme drukte (vanaf 2.000 pas-
sages per dag)

winkelcentra, 
luchthavens, 
ingangen met 
extreme drukte 
(vanaf 5.000 pas-
sages per dag)

begaanbaar/berijdbaar winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes 
(let op bij GB, GK, GCB, CB!)

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, perso-
nenauto en heftruck  (let op bij GB, GK, GCB, CB!)

hoogte ca. 10 mm 17 mm 22 mm 27 mm 17 mm 22 mm 42 mm

entreematten voor buitentoepassingen (zone 1)

rubber inlage 510 G 517 G 522 G 527 G 517 S/G 522 S/G 542 S/G

GS 517 G

rubber inlage met borstelstrip 517 GB 522 GB

rubber inlage met  schraapprofiel 510 GK 517 GK 522 GK 527 GK

cassetteborstel 510 CB 517 CB 522 CB 527 CB 517 S/CB 522 S/CB 542 S/CB

517 CBI 522 CBI 527 CBI

522 BM 
belasting normaal

rubber inlage met cassetteborstel 510 GCB 517 GCB 522 GCB 527 GCB 517 S/GCB 522 S/GCB 542 S/GCB

entreematten voor de binnen en overdekte entree (zone 2 + 3)

ruwharige tapijtstrook 510 R 517 R 522 R 527 R 517 S/R 522 S/R 542 S/R

522 RD/R

522 W/R 522 WS/R

515 R 
hoogte ca. 15 mm

ruwharige tapijtstroken  
met borstelstrip

517 RB 522 RB

522 W/RB

ruwharige tapijtstroken  
met schraapprofiel

510 RK 517 RK 522 RK 527 RK

522 W/RK

ruwharige tapijtstroken  
met cassetteborstel 510 RCB 517 RCB 522 RCB 527 RCB 517 S/RCB 522 S/RCB 542 S/RCB

ruwharige tapijtstroken  
met rubberinlage 510 RG 517 RG 522 RG 527 RG 517 S/RG 522 S/RG 542 S/RG

schoonloopinlage MAxIMuS 517 M 522 M 527 M

522 W/M GS 517 M

textielborstel inlage 510 TB 517 TB 522 TB 527 TB 517 S/TB 522 S/TB

GS 517 TB

textielborstelinlage  
met borstelstrip 517 TBB 522 TBB

textielborstelinlage  
met schraapprofiel 510 TBK 517 TBK 522 TBK 527 TBK

inbouwraam
inbouwhoogte

500/13 
15,5 mm

500/20 
20 mm 

500/25 
25 mm 

500/30 
30 mm

500/20 
20 mm 

500/25 
25 mm 

500/46 
46 mm 



weersbestendig & slijtvast

De entreematten DIPLOMAAT, MARSCHALL, GS 517 en  
RADIAAL bieden door hun diversiteit voor iedere entree 
een passende oplossing: voor gebouwen met een hoge 
frequentie, tegen extreme weersomstandigheden en 
voor entrees met een hoogwaardige optiek.   

In zone 1 zorgen de slijtvaste rubber inlagen, eventueel in 
combinatie met een borstelstrip, cassetteborstel of 
schraapprofielen ervoor dat het grove vuil wordt opgeno-
men. Daarnaast beschikken de oprolbare entreematten 
over slipvaste eigenschappen volgens DIN 51130. 

zone 1
Voor grof vuil in de buitentoepassing

emco DIPLOMAAT, emco MARSCHALL,  
emco GS 517 en emco RADIAAL

zone 1 -  grof vuil, buitentoepassing
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emco DIPLOMAAT, MARSCHALL, GS517 en RADIAAL

rood gekleurde waarden: emco DIPLOMAAT 510    *niet leverbaar in het type MARSCHALL 

DIPLOMAAT / MARSCHALL
G met rubber inlage

DIPLOMAAT
Gb met rubber inlage  

en borstelstrip

DIPLOMAAT
Gk met rubber inlage  

en schraapprofiel

DIPLOMAAT / MARSCHALL
Cb met cassetteborstel

DIPLOMAAT / MARSCHALL
GCb met rubber inlage  

en cassetteborstel

GS517/G 
met rubber inlage

DIPLOMAAT
CbI met cassetteborstel 
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effectief & reinigingsvriendelijk

In zone 2 zorgen de inlagen DIPLOMAAT, MARSCHALL, RADIAAL, GS 517 
en SENATOR voor een mooie binnentoepassing en een harmonische 
samenstelling. Hier wordt met behulp van tapijtstrook inlagen, even-
tueel gecombineerd met rubber inlagen, textielborstelinlagen of  
borstelstrips, het fijne vuil opgevangen. De inlagen kunnen probleem-
loos worden verwisseld. 

zone 2
Voor fijn vuil in de inpandige en overdekte entree

emco DIPLOMAAT, emco MARSCHALL, 
emco RADIAAL, emco GS 517 en emco SENATOR

zone 2 - fijn vuil, binnen en overdekte buitentoepassing
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DIPLOMAAT / MARSCHALL
RG met tapijtstrook- en  

rubberinlage

DIPLOMAAT 
Rb met tapijtstrookinlage  

en borstelstrip

DIPLOMAAT / MARSCHALL
R met tapijtstrookinlage

DIPLOMAAT
Rk met tapijtstrookinlage  

en schraapprofiel

DIPLOMAAT / MARSCHALL
RCb met tapijtstrookinlage 

en cassetteborstel

GS517/Tb 
met textielborstel

SENATOR
W/M met schoonloopzone 

‚MAXIMUS‘

RADIAAL
R met tapijtstrookinlage

emco DIPLOMAAT, MARSCHALL, RADIAAL, GS517 en SENATOR

SENATOR
W/R met tapijtstrookinlage

rood gekleurde waarden: emco DIPLOMAAT 510   *niet leverbaar als type MARSCHALL
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Ongeveer 80% van het vuil in een gebouw wordt van buiten 
mee naar binnen gedragen en vervolgens door binnen rond- 
lopende personen over een groot deel van het interieur ver-
spreid. De gevolgen – krassen, vlekken en vervagende kleuren 
bij stenen vloeren en een verlies van materiaalkwaliteit en 
kleurintensiteit bij textiele vloerbedekkingen – leiden tot een 
vroegtijdige waardevermindering van de vloerbedekking. 

Emco schoonloopzones in zone 3 voorkomen deze problemen 
door een groot deel van het vuil en vocht al bij de entree op te 
nemen en zo de aansluitende vloerbedekkingen te sparen. De 
geluiddempende werking creëert een ontspannende, behaag-
lijke atmosfeer. Bovendien voorkomen emco schoonloopzones 
dat personen uitglijden door vocht en vuil in de entree. Zo wor-
den ook de kosten die met dergelijke ongevallen verbonden 
zijn, efficiënt vermeden. De hygiënische omstandigheden in 
intensief gebruikte ruimten worden duidelijk verbeterd. 

zone 3 - vocht, binnentoepassing

kleur- en designmogelijkheden

zone 3
Voor vochtopname in de binnentoepassing

emco schoonloop

MAxIMuS

MAxIMuS IMAGE

PREMIuM

SCRATCH

FOCuS

MODuS

FAVORIT



Inbouwraam type 500 met hoekprofielen, hoeken in verstek  
gezaagd. Maatvaste schroefverbindingen d.m.v. meegeleverde 
hoekverbindingen. Levering inclusief inmetselankers. Bij toe-
passing in een natte omgeving kunnen desgewenst roestvrij-
stalen inmetselankers geleverd worden. De inbouwramen zijn 
gereed voor plaatsing resp. kant en klaar in de verpakking (bijv. 
ramen met rondlopende uitsparing of ramen met meerdere  
inkepingen). 

500 aluminium

emco aanloopprofiel

emco LuMINA

emco vuilvangbakemco inbouwraam 500 en emco LuMINA / emco LuMINA VIA

500 r.v.s. 500 messing

Toebehoren
voor emco DIPLOMAAT, emco MARSCHALL en emco SENATOR

emco LuMINA / emco LuMINA VIA geeft aan elke entree een 
uniek karakter. Dit verlichte inbouwraamsysteem voor de bin-
nen- en buitentoepassing is eenvoudig te plaatsen en van een 
waterdichte, stootvaste led-lijst voorzien. Het inbouwraam is 
volledig energiebesparend en heeft een hoge levensduur. Emco 
LuMINA geeft met lichtpunten accent terwijl de emco LuMINA 
VIA de mat, met een doorlopend led-raam profiel, de mogelijk-
heid tot het gebruik van verschillende kleuren geeft.    

emco vuilvangbak (voor MARSCHALL) uit aluminium (AlMg 1) 
of r.v.s. (V2A) voor de opname van grotere hoeveelheden van 
vuil in sterk belopen entrees. De bakken zijn waterdicht en voor 
eenvoudige schoonmaak glad afgewerkt. De levering is inclu-
sief inmetselankers en naar wens met afvoerputje. Door de 
modulaire eigenschappen kan de bak in breedte en diepte  
variabel zijn.

Het aanloopprofiel garandeert door zijn schuinte een veilige 
loopbeweging. Voor entreematten DIPLOMAAT (hoogten 10, 17 
en 22 mm) die op een vlakke afwerkvloer geplaatst worden. 

Type Afm. 
(H x B x D) in mm Materiaal

500 / 13 15,5 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 
r.v.s.

500 / 25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.

500 / 30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium 
messing

r.v.s.

500 / 46 47,5 x 35 x 4,5 
46 x 25 x 3

aluminium
r.v.s. 

LuMINA 30 x 25 x 52 aluminium 
(trafo vereist)LIuMINA VIA 30 x 27 x 12 

* materiaalnummer 1.4301 (V2A)

Type
Bakhoogte 

(mm)
Totale hoogte 

(mm)
Max. breedte 
van één deel 

(mm)

Max. diepte 
van één deel 

(mm)

5000
MARSCHALL/

PLAZA
53 – 2800 1300

5017
MARSCHALL – 70 2800 1300

5022
MARSCHALL – 75 2800 1300

5042
PLAZA – 96 2700 1200
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Emco entreematten zijn zo geconstrueerd dat het meeste 
vuil via de tussenruimte op het matbed valt. Toch is regel-
matig onderhoud en reiniging raadzaam, afhankelijk van 
de intensiteit en jaargetijden. 

Onderhoud en reiniging: 
Voor de dagelijkse reiniging van de emco entreematten 
met tapijtstrookinlage wordt het gebruik van een krachtige 
stofzuiger aanbevolen. Door middel van het zuigen wordt 
de pool omhoog gezet en wordt het vuil uit de tussenruim-
tes van de tapijtstrookprofielen gezogen. (Afb. 1)

Onderhoud en reiniging:
Na het schoonzuigen en oprollen dienen mat en matbed 
met een bezem te worden gereinigd. (Afb. 2)

Dieptereiniging: 
Na de reiniging met een stofzuiger en de reiniging van het 
matbed kan de mat met een hogedrukspuit worden 
schoongespoten. Na een korte droogtijd kan de mat weer 
teruggeplaatst worden. Ook is het mogelijk de mat met een 
in de handel verkrijgbare schoonmaakmachine te reinigen. 
(Afb. 3) 

Afb. 1: dagelijkse onderhoudsreiniging 

Afb. 2: wekelijkse reiniging onder de profielmat 

Afb. 3: maandelijkse grondige reiniging

emco onderhoud- en reinigingssysteem

www.emco.de/benelux

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek
Postbus 66 · Nl-5320 AB Hedel · Baronieweg 12 B · 5321 JW Hedel/NL
Tel.: (+31) 073 599 83 10 · Fax: (+31) 073 599 83 19
Voor België/Luxemburg: Tel.: (+32) 056 224978 · Fax.: (+32) 056 225879
e-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco.de/benelux

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