
One partner, many finishing solutions
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COLORTRAFFIC

COLORTRAFFIC CNE

COLORTRAFFIC CND

Binnen Naaldhakken Transportwagentjes

Deze inkommat schraapt en droogt voortreffelijk de 
schoenzolen waarbij het vuil  op de tussenliggende profielen 
blijft liggen. Het aluminium, aluminium natuurkleurig 
geanodiseerd, roestvrijstaalkleurig of het PVC tussen-
profiel, geeft  aan de inkommat een kleurrijk aspect.  
 
De ROSCO Colortraffic inkommat is bestand tegen intensief 
loopverkeer.  Zacht en geruisloos  onder de voeten geeft de 
ROSCO Colortraffic een stevig loopvlak, ook voor naaldhakken 
en kinderwagens. Te reinigen met borstel of stofzuiger.   
 
Schoonloopmat voor toepassing in een uitsparing 
die samengesteld is uit rubber strips, die met  nylon 
vezels doorweven zijn met een licht kleurverschil (kleur 
grijs-zwart-bruin). De nylon vezels komen aan het  
boven- en  onderoppervlak van de rubber tevoorschijn. 
Daardoor is deze mat aan beide zijden bruikbaar.

Rolstoelen
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SPECIFICATIES

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. 

• Standaardmaten 583 x 383 mm 883 x 584 mm 1183 x 584 mm 
 783 x 484 mm 983 x 584 mm 1183 x 784 mm 
 783 x 584 mm 983 x 784 mm 1183 x 884 mm

• Maatwerk In elke gewenste afmeting en vorm (grotere matten in segmenten  
 van maximum 600 mm). Ook verkrijgbaar in open structuur.

Poolmateriaal  Rubber strips  
 + nylon vezels

Totaalgewicht  +/- 12.000 g/m²

Totaalhoogte  +/- 22 mm

Breedte strips PNE  +/- 14 mm

Breedte strips PND  +/- 28 mm

Tussenprofielen  Aluminium (A) 
 PVC (P)

Profielafstand  15 mm

Verbinding  Gegalvaniseerd staal

PROFIELMAT COLORTRAFFIC
Ecologische schoonloopinkommat met dubbelzijdig loopvlak voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak RECUPERATIE RUBBER STRIPS, VERSTERKT EN BEDEKT MET NYLON VEZELS  
 kleurnuance: grijs - zwart - bruin  
 BREEDTE STRIPS: 14 MM 
 CNEA  rubber/nylon & aluminium profielen 
 CNEAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen 
 CNEAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen 
 CNEP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen  
 BREEDTE STRIPS: 28 MM 
 CNDA  rubber/nylon & aluminium profielen 
 CNDAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen 
 CNDAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen 
 CNDP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen

• Samenstelling Breedte strips: 14 of 28 mm 
 Breedte tussenprofiel: 15 mm 
 Gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede

• Matdikte  +/- 22 mm

• Toepassing Binnen 
 In een matput met ROSCO standaard inkommatkader 
 Bruikbaar aan beide zijden bij symmetrische vormen 
 Particuliere woningen 
 Handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren
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