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De meest succesvolle entreemat met vervangbare inlage. Voor woon- en 
bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

inpandige en overdekte entree 
(zone 2)

normaal tot sterk

beschrijving
oprolbare, slijtvaste entreemat. Op maat gemaakte mat. In alle vormen leverbaar.

22 25

27 5

slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130

brandbestendig volgens de Euronorm Bfl. S1 
leverbaar. Goedgekeurd door het instituut van 
textiel en vloeren. 

kwaliteitsborging van de FH Bielefeld

inpandige en overdekte entree (zone 2)

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

standaard tapijtstrookkleuren: lichtgrijs, antraciet, beige en blauw. bijzondere kleuren leverbaar: mauve, blauwgrijs, rood, bruin, turquoise, 
helderblauw, zand en druif

nr. 220, lichtgrijs antraciet nr. 200 nr. 420 beige nr. 114, blauw nr. 374, mauve nr. 113, blauwgrijs

rood nr. 305 bruin nr. 445 nr. 050, turquoise royal blauw Nr. 
100

zand nr. 430 nr. 112, paars

ca. hoogte (mm) 22

passage tot 2000 passages per dag

berijdbaarheid rolstoelen, kinderwagen, winkelwagentje, 
transportkarren

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

automatische deursystemen
staafafstand optioneel ook in 3 mm, speciaal 
voor automatische deursystemen conform DIN 
18650

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) 10,0

een mattendeling volgens 
voorschrift

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

gewicht kg/100cm2 2100

draagprofielen sterk contactgeluidgedempt aluminium.

loopvlak geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste 
tapijtstroken. 

slipvastheid slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130

brandbeschermend

De kleuren lichtgrijs en antraciet zijn 
brandbestendig volgens de Euronorm Bfl. S1. 
Goedgekeurd door het instituut van textiel en 
vloeren. 

service en dienstverlening

recycling certificaat voor transport

reiniging door serviceteam

ons serviceteam is altijd beschikbaar om 
tapijtstroken te vervangen met een mobiele 
tapijtvervangingsmachine.

metingen worden gedaan door middel van een 
laser meettoestel op de grond.

montage- en installatieservice

bouwhandleiding

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500/25 aluminium

emco inbouwraam 500: 500/25 messing

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

emco aanloopprofiel: 17 mm aluminium

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

emco lumina:  aluminium

emco lumina via: LUMINA VIA aluminium

emco t-profiel: 21 mm 

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

matverbinders:  vervanging tapijtstroken

matverbinders:  matverbinders


