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De ‚beste‘ tegen extra veel grof vuil. Voor woon-, administratie- en 
bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

voor buiten (zone 1) normaal tot sterk

beschrijving
Oprolbare en robuuste entreemat voor opliggende toepassing. Pasnauwkeurige 
vervaardiging in breedte en looplengte zonder vulprofiel. Alle geometrische 
vormen leverbaar, zo nodig door de borstels heen op maat snijden.
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slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130

voor buiten (zone 1)

kwaliteitsborging van de FH Bielefeld

straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine 
bladeren en takjes, split, grof zand, kleine 
kiezelsteentjes

straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine 
bladeren en takjes enz.
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kleuren

borstels in grijs of zwart

grijs zwart

ca. hoogte (mm) 22

passage tot 2000 passages per dag

berijdbaarheid

rolstoel

kinderwagen

transportkarretjes

standaard profielafstand ca. 
(mm) 5 mm afstandhouder van rubber

automatische deursystemen Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 
mm, conform EN 16005

verbinding met kunststof ommantelde rvs-kabel. 

materiaaldiktes ca. (mm) 1,0

aanbevolen maximale 
breedte/profiel lengte één 
stuk (mm)

3000

aanbevolen diepte/loopdiepte 
per stuk (mm) 3000

gewicht (kg/m²) 12,5

Mattendeling conform 
voorschriften of conform wens 
van de klant

vanaf een profiellengte van 3000 mm of een 
maximaal gewicht van 45 kg.

gewicht kg/100cm2 2100

draagprofielen sterk contactgeluidgedempt aluminium.

loopvlak

geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige 
cassetteprofielen met parallel gemonteerde 
borstelstrips. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 
mm 

slipvastheid slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130

service en dienstverlening

recycling certificaat voor transport

reiniging door serviceteam

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

bouwhandleiding

toebehoren

inbouwraam  aluminium: 500/25 aluminium

emco aanloopprofiel: 17 mm aluminium

emco afdekprofiel:  R.V.S. (V2A)

emco lumina: LUMINA aluminium

emco lumina via: LUMINA VIA aluminium

emco t-profiel: 21 mm 

emco staal profiel met opschrift:  R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam 500: 500/25 R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam 500: 500/25 messing

matverbinders:  worden standaard meegeleverd 
bij meerdelige matten


