MATADOR

Het blijkt dat er hogere onderhoudskosten zijn en dat
slijtage van de vloerbekleding sneller gaat, wanneer er geen
vuilopvangzone is.

MATADOR V4

Daarom is er een functionele voetmat van ROSCO type
MATADOR voor binnen of buiten, in een matput of losliggend
op de ondergrond.
De nylon borstelelementen halen grof vuil, zand, gravel en
vocht van de schoenzolen. Het vuil valt in de openingen en
verzamelt zich tussen de lamellen waar het eenvoudig te
verwijderen is door het oprollen van de mat.
Het vuil dat zich tussen de lamellen verzamelde kan niet naar
binnen waaien of via de schoenzolen naar binnen gelopen
worden. Toepassing van de ROSCO MATADOR mat vermindert
slijtage en vervuiling van de vloerbekleding en zorgt voor
minder schoonmaakkosten.

Binnen

Buiten

Naaldhakken

One partner, many finishing solutions

Oprolbaar

PROFIELMAT MATADOR
Oprolbare voetmat voor toepassing in een uitsparing
• Loopvlak

Kunststof profielen met een loopvlak van gekleurde nylon borstels
Kleuren: grijs (GS) - zwart (ZT) - bruin (BN) - andere kleuren op aanvraag
V4

verspringend ingeplante borstels

• Samenstelling

Breedte strips: 15 mm
Gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm
Gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede

• Matdikte

+/- 22 mm

• Toepassing

Binnen & buiten
In een matput met ROSCO standaard inkommatkader
Particuliere woningen
Handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud

Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

SPECIFICATIES
Toplaag

Nylon borstels

Absorptievermogen

Drager

PVC profielen

TNO W6034

Nihil

Hoogte toplaag

+/- 7 mm

Profielafstand

+/- 4 mm

Totaalgewicht

+/- 14.000 g/m²

Tussenringen

Rubber

Totaalhoogte

+/- 22 mm

Verbinding

RVS kabel

Dichtheid borstels

+/- 850 000 m²

• Standaardmaten

583 x 383 mm
783 x 484 mm
783 x 584 mm

• Maatwerk

In elke gewenste afmeting en vorm (grotere matten in segmenten van
maximum 600 mm)

883 x 584 mm
983 x 584 mm
983 x 784 mm

1183 x 584 mm
1183 x 784 mm
1183 x 884 mm

KLEUREN

ZT - Zwart

BN - Bruin

GS - Grijs

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie
gedrukt werd. Inkommatten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.
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