
One partner, many finishing solutions
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CORRIDOR

CORRIDOR CEA

CORRIDOR CDA

In drukbezochte gebouwen is een inkommat noodzakelijk 
die niet enkel decoratief is, maar ook functioneel en vooral 
bestand is tegen intensief loopverkeer. 

De ROSCO CORRIDOR inkommat koppelt zijn opvallende 
uitstraling aan doeltreffende rendabiliteit. De speciale 
constructie zorgt voor een lange levens duur, zelfs bij 
intensief gebruik. Het aluminium, aluminium natuurkleurig 
geanodiseerd, aluminium roest-vrijstaalkleurig of gekleurd 
PVC tussenprofiel geeft aan deze mat een kleurrijk aspect. 

Schoonloopvoetmat voor toepassing in een matput. 
Samengesteld uit strips met dubbelzijdig loopvlak van 
gekleurde nylon vezels. Daardoor is deze aan beide zijden 
bruikbaar bij symmetrische vormen. Het geheel wordt 
samengehouden door een gegalvaniseerde staaldraad van 
2 mm doorsnede. De uiteinden liggen verzonken in een hol 
profiel. 

Binnen Naaldhakken Transportwagentjes Rolstoelen
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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. 

102 - Zwart101 - Grijs

KLEUREN

SPECIFICATIES

• 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  Nylon vezels

Garenconstructie  Naaldvilt

Poolgewicht  +/- 1100 g/m²

Totaalgewicht  +/- 10.000 g/m²

Poolhoogte  +/- 5 mm

Totaalhoogte  +/- 22 mm

Pooldichtheid  Hoge dichtheid

Breedte strips  CE +/- 20 mm

Breedte strips  CD +/- 30 mm

Tussenprofielen  Aluminium (A) 
 PVC (P)

Verbinding  Gegalvaniseerd staal

PROFIELMAT CORRIDOR
Schoonloopinkommat met dubbelzijdig loopvlak voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak STRIPS VAN GEKLEURDE NYLON VEZELS (GERIBBELD) 
 kleuren mat: 101 (grijs) - 102 (zwart)  
 BREEDTE STRIPS: 20 MM 
 CEA  gekleurd nylon & aluminium profielen  
 BREEDTE STRIPS: 30 MM 
 CDA  gekleurd nylon & aluminium profielen

• Samenstelling Breedte strips: 20 of 30 mm 
 Breedte tussenprofiel: 15 mm 
 Gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede

• Matdikte  +/- 22 mm

• Toepassing Binnen 
 In een matput met ROSCO inkommatkader 
 Bruikbaar aan beide zijden bij symmetrische vormen 

 Particuliere woningen, handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren
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