
Hou vocht en vuil buit
met de nieuwe Brossguard Plus

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT

DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT
OPNIEUW UITGEVONDEN

®NOVA PLUS 



Waarom borstelmatten?
Borstelmatten zijn ideaal om buiten toe te passen. Ze zorgen ervoor dat fijn vuil en vocht  van de 
schoonzolen wordt geborsteld. Hierdoor behoudt u een schone entree, bespaart u op schoonmaakkosten 
en zorgt u voor een lange levensduur van uw vloer.

Waarom NOVA® PLUS? 
Na intensief onderzoek brengt Storax een verbeterde borstelmat op de markt, de NOVA® PLUS.
Nova Plus borstelmatten zijn voorzien van een gepatenteerde “Water-Drain-technologie” die zorgt voor 
een maximale opname en afvoer van vocht.  De vernieuwde stevige en slijtvaste materialen zorgen voor
                                                       een onovertroffen levensduur. NOVA® PLUS is ook verkrijgbaar met 
                                                                aluminium profielen, waardoor deze geschikt is voor intensief en
                                                                     zwaar verkeer. Groot voordeel van deze aluminium profielen is
                                                                       dat de borstelmat niet meer kan uitzetten door toedoen van
                                                                        temperatuurswisselingen. Daarnaast geeft het de mat ook een
                                                                        esthetische meerwaarde. 

                                                          NOVA® PLUS borstelmatten zijn verkrijgbaar in elke kleur, vorm
                                                      of maat, zodat voor iedere situatie een geschikte oplossing 
                                                                            mogelijk is. 
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NOVA®PLUS
NOVA® PLUS is standaard vervaardigd van gerecyclede pvc profielen die voorzien zijn van de unieke 
“Water-Drain-technologie”.  
Kies NOVA® PLUS voor een optimale vuil / vochtafvoer in situaties met licht tot normaal loopverkeer. 

NOVA®PLUS PROFI
NOVA® PLUS PROFI is in basis dezelfde mat als NOVA® PLUS, maar is ideaal voor zwaar en intensief 
verkeer doordat de pvc matdelen omhuld zijn met aluminium profielen.
Dit geeft de borstelmat ook een zeer professionele uitstraling en een lange levensduur.

EIGENSCHAPPEN NOVA® PLUS NOVA® PLUS PROFI
Borstelend 3	 3	

Snel drogend 3	 3 
Extra beschermingsrib 3	 3

Antislip 3	 3

Geluiddempend 3	 3

Alle weersomstandigheden  3

Intensief verkeer  3

Zwaar verkeer  3 

NOVA® PLUS borstelmatten voldoen aan de hoogstetechnologische eisen:
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pvc

grijs bruin rood zwart blauw groen terracotta kokos antraciet

24 mm

Beschikbare borstelkleuren

1
®NOVA PLUS 

   NOVA®PLUS
NOVA® PLUS borstelmatten zijn samengesteld uit pvc profielen waarin de borstels bevestigd zijn. 
De borstels zijn verbonden met een stalen kabel die dwars door de profielen loopt.

l De profielen hebben een naar boven uitstekende rib. Deze rib dient als extra schraper om vocht 
 en vuil op te nemen en af te voeren.
 Dit profiel is aan de zijkanten afgerond, zodat het water snel kan weglopen.

l Een “spacer”laat een opening vrij van 4 of 8 mm. tussen de profielen zodat water en vuil 
 afgevoerd worden.

l Het profiel waarin de borstels bevestigd zijn bestaat uit gerecycled pvc.

l Het uiteinde van de ingeschoten borstels hebben een verbinding met de holte in het profiel. Dit  
 zorgt ervoor dat het vocht snel wordt afgevoerd en vervolgens verdampt.

l U kunt een keuze maken uit onderstaande borstelkleuren.  
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2    NOVA®PLUS PROFI
	 NOVA® PLUS PROFI borstelmatten zijn samengesteld uit pvc profielen waarin de borstels 
 bevestigd zijn. Deze profielen worden beschermd door aluminium profielen. De borstels zijn   
 verbonden met een stalen kabel die dwars door de profielen loopt. 

	 l De profielen hebben een naar boven uitstekende rib. Deze rib dient als extra schraper om   
  vocht en vuil op te nemen en af te voeren. Dit profiel is aan de zijkanten afgerond zodat het  
  water snel kan weglopen.

	 l Een “spacer” laat een opening vrij van 4 of 8 mm tussen de profielen zodat water en vuil
  afgevoerd kunnen worden.

	 l Het profiel waarin de borstels bevestigd zijn bestaat uit gerecycled pvc.

	 l Het uiteinde van de ingeschoten borstels hebben een verbinding met de holte in het profiel.  
  Dit zorg ervoor dat het vocht snel wordt afgevoerd en vervolgens verdampt.

	 l De aluminium profielen kunnen desgewenst tegen meerprijs in 
  kleur worden gemoffeld.

	 l U kunt een keuze maken uit onderstaande 
  borstelkleuren. 

pvc

aluminium

bruingrijs rood zwart blauw groen terracotta antracietkokos

24 mm

Beschikbare borstelkleuren
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Testen volgens Europese normering

NOVA® PLUS is een gepatenteerd product en is uitvoerig getest.

De positieve resultaten op alle testen, waarbij de Europese normering het uitgangspunt 
was, bevestigen de uitmuntende kwaliteit van de NOVA® PLUS borstelmatten.

Garantie

Op de NOVA® PLUS borstelmatten geldt een fabrieksgarantie
van 5 jaar bij normaal niet excessief gebruik.

Storax heeft een compleet programma 
onderhoudsvriendelijke entreematten en kan hierdoor 
voor iedere situatie een geschikte oplossing bieden. 
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