
emco SENATOR

type 522 WMI 
Het extra brede profiel voor alle gebouwen waarin hoge eisen worden gesteld aan 
de belastbaarheid en een harmonische vormgeving. Te bedrukken met tekst naar 
keuze.

inpandige en overdekte entree 
(zone 2)

normaal tot sterk

beschrijving
oprolbare, uiterst slijtvaste entreemat met extra brede profielen. Geschikt voor 
rolstoelen, is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle 
vormen leverbaar. Te leveren in 45 verschillende kleuren.
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inpandige en overdekte entree (zone 2)

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

vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



emco SENATOR

type 522 WMI 
kleuren

I10 citroen I20 geel I30 geel/oranje I40 oranje I50 terracotta I60 rood

I70 roestrood I80 bordeaux I90 lichtrood I100 kers I110 lila I120 seringen

I130 paars I140 magenta I150 perzik I160 blauw I170 hemelsblauw I180 petrol

I190 smaragd I200 marine I210 donkergroen I220 mint I230 hardgroen I240 lichtgroen

I250 groen I260 bruin I270 grafiet I280 staalblauw I290 lichtblauw I300 zilver

I310 reebruin I320 zand I330 maron I340 beige I350 blauwgrijs I360 lichtgrijs

I370 grijs I380 donkergrijs I390 zwart I400 wit I410 staalgrijs I420 goud

I430 zalm I440 felgroen I450 sunset



emco SENATOR

type 522 WMI 

ca. hoogte (mm) 22

passage tot 1000 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 r.v.s.-kabel. 

materiaaldikte ca. (mm) 1,0

aanbevolen maximale 
breedte/profiellengte één 
deel (mm)

3000

aanbevolen looplengte uit 
één deel (mm) 1500

gewicht (kg/m²) 10,6

Mattendeling conform 
voorschriften of conform 
wens van de klant

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

gewicht kg/100cm² 2100

draagprofielen sterk contactgeluidgedempt aluminium

loopvlak geïntegreerde, slijtvaste MAXIMUS-inlage van 
100% polyamide.

Anti-slip (EN 13893): Voldoet slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130

brandbeschermend
De inlagen zijn brandbestendig conform EN 
13501 Euronorm Bfl-s1 leverbaar (Getest door 
Textiles & Flooring Institute GmbH)

service en dienstverlening

recycling certificaat voor transport

reiniging door serviceteam

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

bouwhandleiding

toebehoren

emco aluminium inbouwraam: 500-25 AL 
aluminium

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)

emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium

emco LUMINA (zonder LED): LUMINA aluminium

emco t-profiel: T22 

emco r.v.s.-profiel met opschrift: EP22 R.V.S. (V2A)

emco r.v.s.-profiel met opschrift: EP22+ R.V.S. (V2A)

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

emco inbouwraam 500: 500-25 MS messing

emco LUMINA via: LUMINA VIA aluminium

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd 
bij matten die uit meerdere delen bestaan.

Emco Benelux B.V. Postbus 66 5320 AB Hedel Baronieweg 12B 5321 JW Hedel 
Tel. (+31) 73 599 83 10 Fax. (+31) 73 599  83 19 Voor België/Luxemburg Tel. (+32) 
056 224978 Fax. (+32) 056225879 e-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de  
www.emco-bau.com


