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oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogend schoonlooptapijt

- zwart schraaprubber

eenvoudig te reinigen

dikte: 17 of 22 mm

veilig en comfortabel loopvlak voor

middelzwaar loopverkeer en

rolstoelen

leverbaar in elke

gewenste

vorm

COMBIMAT
®

droog- en schraapmatten
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Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:

 drogend schoonlooptapijt
 schraaprubber 

Toepassing
 met schoonlooptapijt uitsluitend binnen
 met schraaprubber binnen of buiten
 geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen 
géén winkelwagens

Kenmerken
 oprolbaar
 5 mm profielafstand
 vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden 
verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium 

kwaliteit AI.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage: schoonlooptapijt volgens

stalenkaart
zwart schraaprubber

Koppelprofiel: flexibel pvc

Kleuren 
Aluminium: naturel geanodiseerd of zwart

geanodiseerd (tegen meerprijs)
Schoonloopinlage: naar keuze volgens FORZA 

stalenkaart 
Schraaprubberinlage: zwart 

Dikte
Met schoonloopinlage: 17 of 22 mm
Met schraaprubber:      17 of 22 mm

Vormen
 leverbaar in elke gewenste vorm
 insnijdingen/uitsparingen
 afschuiningen/ronde vormen
 looprichting zoveel mogelijk dwars
over de profielen

Samenstelling
 aluminium profielen, in de looprichting verbonden door 
een flexibel kunststof profiel

 geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter 
voorkoming van tikken of klepperen

Onderhoud/reiniging:
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger 

verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger 

het onder de mat verzamelde 
vuil verwijderen

Jaarlijks: de tapijtstroken intensief
stofzuigen in de lengterichting 
van het profiel. 

Bestekomschrijving
COMBIMAT droog- en schraapmatten

 oprolbare entreematten bestaande uit stabiele aluminium 
basisprofielen waarin een inlage van schoonlooptapijt of 
schraaprubber is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in 
de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppel- 

 profielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien 
van geluiddempend kunststof.

 toepassing: binnen of buiten afhankelijk van de inlage
 profielafstand: 5 mm
 matdikte: met schoonlooptapijt 17 of 22 mm

met schraaprubber    17 of 22 mm
 inlages: schoonlooptapijt volgens stalenkaart

schraaprubber in zwart

COMBIMAT

met schoonloopinlage

COMBIMAT

met inlage
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