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decorib junior

Poolmateriaal Polypropyleen

Rug  Natuurlatex 

Garenconstructie  Naaldvilt

Poolgewicht  +/- 1100 g/m²

Totaalgewicht  +/- 3400 g/m²

Poolhoogte  +/- 5 mm

Totaalhoogte  +/- 12 mm

Pooldichtheid  Hoge dichtheid

Lichtechtheid  > 6

Waterdichtheid  5

Wrijfechtheid 4

Absorptievermogen  +/- 0,0l/m²

Brandgedrag  
DIN54332/66081  T-a

Slipgevoeligheid  
EN 13893 Goed

Standaardmaten 584 x 384 mm 884 x 584 mm 1184 x 584 mm 
 784 x 484 mm 984 x 584 mm 1184 x 784 mm 
 784 x 584 mm 984 x 784 mm 1184 x 884 mm

Maatwerk In elke gewenste afmeting en vorm

Heeft u wel eens nagegaan hoeveel mensen bij u dagelijks 
over de vloer komen? 
Mensen die ongewild zand, vet, vuil en vocht meenemen 
en zo uw vloerbekleding verontreinigen.
Met een decorib inkommat maakt u hier een einde aan. 
Dankzij de bijzondere pool van ijzersterk polypropyleen 
en naaldvilttechniek worden de schoenen van uw 
bezoekers grondig gereinigd.  Dat scheelt kostbare 
schoonmaakwerkzaamheden terwijl uw inkom er altijd 
representatief uitziet. 

Decorib junior inkommat voor toepassing in een matput. 
Samengesteld uit polypropyleen vezels vastgezet 
door middel van naaldvilt  fabricatie techniek. De 
polypropyleen vezels worden volbad verlijmd op basis van 
acrylaatdispersie op een rug van natuurlatex.  
 
De Decorib junior heeft een gelijnd oppervlak. 

Binnen naaldhakken oprolbaarTransportwagentjes
rolstoelen

Kleuren

specificaties

102 - Zwart101 - Grijs 104 - Bruin 105 - Beige 107 - Coco

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. 

F/1/DECoriB//10/2018/n

inKomMAT DEcoRIB juNIoR

Schoonloopmat voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak Polypropyleen naaldvilt op een rug van natuurlatex  
 Gelijnd oppervlak

• Matdikte  DEcoRIB juNIoR +/- 12 mm

• Breedte lopers  max. 2000 mm 

• Rollengte +/- 12 meter

• Toepassing Binnen, in een matput met een inkommatkader 

 Particuliere woningen 
 handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

 


