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Rosco: dagelijks voor u onderweg

BESTELLEN 24/24 • 7/7

Onze chauffeurs gaan elke ochtend voor dag en 
dauw op pad om de files te snel af te zijn.
Leveringen in het buitenland worden  
verzorgd door vaste transportpartners.

Bestellen kan via:
bestelling@rosco.be
fax +32 15 29 30 25
Uw bestelling wordt de eerstvolgende
werkdag klaargemaakt.

Bestellingen zelf afhalen kan doorlopend 
van 7u30 tot 17u00 (vrijdag tot 16u00).

maandag - donderdag

AFHALEN 

LEVERINGEN

Bekijk ons complete aanbod op www.rosco.eu info@rosco.eu

7u30 17u00

vrijdag

7u30 16u00

ROSCO
Industriezone Noord - D
Wayenborgstraat 16
B-2800 Mechelen
België

Tel.: +32 15 29 30 20
Fax : +32 15 29 30 25

info@rosco.eu
www.rosco.eu



Basisgamma

Makro Machelen

Uw inkom geeft klanten de eerste indruk van uw bedrijf. Dus wilt u dat 
die er perfect uitziet. Ongewild brengen mensen stof, zand, vet, vuil 
en vocht binnen en maken zo uw vloerbekleding vuil. Met een ROSCO 
inkommat houdt u het vuil tegen en bent u zeker een goede eerste 
indruk te maken. 

Rosco voordelen
• Eigen productie. • Meer dan 20 jaar ervaring.
• Uitgebreide voorraad. • Eigen calculatiedienst.
• Korte leveringstermijn gegarandeerd. • Productgarantie.
• Maatwerk.

Productvoordelen
• Minder gevaar op uitglijden.
• Vermindering van slijtage op ‘aangrenzende’ vloer.
• Besparing op onderhouds- en reinigingskosten.
• Bestand tegen hoge belasting.
• Decoratief & duurzaam.
• Goede uitstraling.
• Alle standaardmaten passen in onze standaard 

inkommatkaders.
• Voor elke mat is er zowel standaardafmeting als 

maatwerk mogelijk.
• Alle matten zijn verkrijgbaar in verschillende 

kleuren.

Loopvlak uit 100% getuft polyamide vezels op een flexibele PVC-rug.

• Gemakkelijk te reinigen met dagelijks stofzuigen en regelmatig shamponeren.
• Gebouwen met frequente passage.
• Particuliere woningen.

Schoonloopmat voor op vlakke vloer of 
maatwerk om in te werken.

Details
• Matdikte: 8 mm
• Afmetingen lopers: 1.350 mm of 

2.000 mm breed (incl. 25 mm  
stootrand)

• Binnen
• Geen inkommatkader nodig indien mat 

met stootrand.
• Wel inkommatkader nodig bij maatwerk

Schoonloopmat voor in een matput.

Details
• Matdikte: 20 mm
• Afmetingen lopers: max. 2.000 mm breed
• Binnen
• Wel inkommatkader nodig

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Mercedes Mechelen

Loopvlak uit polypropyleen naaldvilt, aangebracht op een rug van natuurlatex.

• Gemakkelijk te reinigen met dagelijks stofzuigen en regelmatig shamponeren.
• Gebouwen met frequente passage.
• Particuliere woningen.

Gelijnd loopvlak.

Details
• Matdikte: 12 mm
• Afmetingen lopers:  

max. 2.000 mm breed
• Binnen

Gelijnd loopvlak.

Details
• Matdikte: 22 mm
• Afmetingen lopers:  

max. 2.000 mm breed
• Binnen

Effen loopvlak.

Details
• Matdikte: 22 mm
• Afmetingen lopers: 

max. 2.000 mm breed
• Binnen

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Basisgamma

Schoonloopmat voor op vlakke vloer of 
maatwerk om in te werken.

Details
• Matdikte: 9 mm
• Afmetingen lopers: 1.350 mm of 

2.000 mm breed (incl. 25 mm  
stootrand)

• Binnen
• Geen inkommatkader nodig indien  

mat met stootrand.
• Wel inkommatkader nodig bij  

maatwerk.

• ROSCO VOLANTE - PASSAGE - SYMPHONY

ROSCO VOLANTE ROSCO PASSAGE ROSCO UNITAPROSCO DECORIBROSCO DECORIB JUNIORROSCO SYMPHONY
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Basisgamma

Loopvlak uit polyamide vezels op een 
PVC-rug.

• Makkelijk te onderhouden door  
   afspoelen.
• Enkel op maat verkrijgbaar.

Details
• Matdikte: 8 mm
• Afmetingen lopers: max. 2.000 mm 

breed
• Binnen & buiten

Loopvlak uit ringvormig geprofileerd 
rubber.

• Verkrijgbaar met open (buiten) of 
gesloten (binnen) bodem.

• Lange levensuur, robuust, veilig en 
   slijtvast.
• Reinigen in elke looprichting.
• Geluiddempend en warmte-isolerend.

Details
• Matdikte: 18 mm of 23 mm
• Afmetingen lopers: max.  

1.500 x 1.000 mm in 1 stuk
• Binnen & buiten

Loopvlak uit 100% handgesponnen 
kokosvezels op een  
PVC-rug van circa 4 mm.

• Duurzaam
• Watervast.
• Bestand tegen weersinvloed.
• Eenvoudig te onderhouden.
• In elke gewenst vorm gesneden, zonder 

uitrafelen.

Details
• Gekleurde kokosvezel
• Matdikte: 18 mm
• Afmetingen lopers: 2.000 mm
• Binnen

ROSCO RINOTAP GEKLEURD

Loopvlak uit 100% natuurlijk handgespon-
nen kokosvezels op een  
PVC-rug van circa 4 mm.
 
• Duurzaam.
• Watervast.
• Bestand tegen weersinvloed.
• Eenvoudig te onderhouden.
• In elke gewenst vorm gesneden, zonder 

uitrafelen.

Details
• Natuurlijke kokosvezel
• Matdikte: 18; 20; 23 of 28 mm
• Afmetingen lopers: 2.000 mm
• Binnen

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Banen (RTP) of tegels (RTP-tiles) te kleven 
op effen ondergrond.

Details
• Matdikte: 12 mm
• Binnen
• Geen inkommatkader nodig
• Aangebracht op glasvezeldoek

Inkommat voor in een matput.

Details
• Matdikte: 15 ; 18 ; 20 of 22 mm
• Binnen
• Wel inkommatkader nodig

Crowne Plaza Zaventem

Ecologische inkommat vervaardigd uit gerecycleerde rubber strips van vliegtuig- en vrachtwagenbanden, versterkt met nylon 
vezels.

• Ecologische inkommat.
• Onverslijtbaar dankzij het duurzaam materiaal.
• Gemakkelijk te reinigen met dagelijks stofzuigen en regelmatig shamponeren.
• Uniek uitzicht.

Basisgamma• ROSCO GUMMIFLOR & RUTAP

ROSCO COLLECT ROSCO RIMA

ROSCO RINOTAP

ROSCO GUMMIFLOR ROSCO RUTAP & RTP-TILES
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In druk bezochte, representatieve gebouwen is een voetmat noodzakelijk 
die niet alleen decoratief is. Deze voetmat dient functioneel en vooral 
bestand te zijn tegen intensief loopverkeer. De ROSCO profielmatten 
koppelen deze opvallende uitstraling aan doeltreffende rendabiliteit. De 
speciale constructies zorgen voor een lange levensduur, zelfs bij intensief 
gebruik.

Profielmatten
Voordelen
• Vermindering onderhoudskosten.
• Langere levensduur van ‘aangrenzende’ vloer.
• Decoratief & duurzaam.
• Maatwerk mogelijk.
• Optimale veiligheid & hygiëne.
• Verzorgde uitstraling

Dubbelzijdig loopvlak uit strips van 
gekleurde nylon vezels, gescheiden door 
profielen. Voor toepassing in een matput.

• Dubbelzijdig gebruik.
• Vuil wordt opgevangen in de profielen.
• Lange levensduur.

 

Details
• Matdikte: 22 mm
• Breedte strips: 22 mm of 30 mm
• Binnen
• Profielen verkrijgbaar in verschillende 

materialen

Dubbelzijdig loopvlak uit nieuwe 
rubber strips, versterkt en bedekt 
met nylon vezels gescheiden door 
profielen.

• Dubbelzijdig gebruik.
• Vuil wordt opgevangen in de prof-

ielen.

Details
• Matdikte:18 mm
• Breedte strips: 14 mm of 28 mm
• Binnen
• Profielen verkrijgbaar in 

verschillende materialen

Dubbelzijdig loopvlak uit nieuwe 
rubber strips, versterkt en bedekt 
met nylon vezels gescheiden door 
profielen.

• Dubbelzijdig gebruik.
• Vuil wordt opgevangen in de prof-

ielen.

Details
• Matdikte:12 mm
• Breedte strips: 14 mm of 28 mm
• Binnen
• Profielen verkrijgbaar in 

verschillende materialen

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Oprolbare voetmat, kunststof profielen 
met een loopvlak uit gekleurde nylon 
borstels, verspringend ingeplant.
 

• Oprolbaar.
• Met inkommatkader of zonder.
• Vuil wordt verzamelt tussen lamellen.
• Keuze uit 3 verschillende loopvlakken.

Details
• Matdikte: 22 mm - nylon borstels: 26 mm
• Profielafstand: 4 mm
• Binnen of buiten

Ecologische voetmat met dubbelzijdig 
loopvlak uit recuperatie rubber strips 
versterkt en bedekt met nylon vezels en 
gescheiden door profielen.

• Dubbelzijdig gebruik.
• Vuil wordt opgevangen in de profielen.
• Zacht en geruisloos onder de voeten.

Details
• Matdikte: 22 mm
• Breedte strips: 14 mm of 28 mm
• Binnen
• Profielen verkrijgbaar in 

verschillende materialen

Profielmatten

Ecologische, oprolbare voetmat,  
aluminium profielen met een loopvlak uit 
recuperatie rubber strips versterkt en be-
dekt met nylon vezels en gescheiden door 
rubber ringen.
• Oprolbaar.
• Zacht en geruisloos onder de voeten.
• Samengehouden door roestvast  

staaldraad van 2 mm doorsnede.

Details
• Matdikte: 22 mm
• Breedte strips: 14 mm of 28 mm
• Profielafstand: 4 mm
• Binnen

ROSCO CORRIDOR ROSCO POLYTRAFFICROSCO POLYTRAFFIC JUNIOR

Beobank Halle

ROSCO COLORTRAFFIC ROSCO DUPLIFLOR ROSCO MATADOR

Makro Machelen
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Profielmatten

Oprolbare voetmat, aluminium  
profiel met een loopvlak uit  
polyamide vezels of polypropyleen 
naaldvilt vezels, gescheiden door 
rubber ringen.

• Minimum looplengte 600 mm.
• Vuil vlot verwijderen.
• Mat verkrijgbaar in polyamidevezel 

of polypropyleen naaldvilt.

Details
• Matdikte: 22 mm
• Profielafstand 4 mm
• Profielbreedte: 50 mm
• Binnen 

Oprolbare voetmat,(gelakt) aluminium profiel 
met een loopvlak uit polyamide vezels, 
polypropyleen naaldvilt vezels, gekleurde 
nylon borstels of geprofileerd zwarte 
rubber, gescheiden door rubber ringen.
• Vuil vlot verwijderen.
• Kan voorzien worden van borstelstrook.
• Keuze voor schraapprofiel.
• Mat verkrijgbaar in verschillende  

materialen.
• Kan ook met kunststof inlage waarin 

gekleurde nylon borstels verwerkt zijn.

Details
• Matdikte: 22 mm
• Profielafstand: 4 mm
• Profielbreedte: 30 mm
• Binnen

Oprolbare voetmat,(gelakt) aluminium prof-
iel met een loopvlak uit polyamide  
vezels of polypropyleen naaldvilt  
vezels, gescheiden door rubber ringen.

• Vuil vlot verwijderen.
• Onderkant van profielen voorzien 

van celrubber waardoor tikken tegen 
ondergrond wordt tegengegaan.

• Keuze voor schraapprofiel.
• Mat verkrijgbaar in polyamidevezel of 

polypropyleen naaldvilt.
• Ideaal voor bij renovatie.

Details
• Matdikte: +/- 12 mm
• Profielafstand: 4 mm
• Profielbreedte: 30 mm
• Binnen

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Geef uw inkom een eigen identiteit 
met een exclusieve logomat. 
 
Uw inkom of receptie krijgt een exclusieve en
representatieve uitstraling met allure.
Ideaal voor receptie en balie, lift en trap, WC en kleedruimte,
kantoor en werkruimte, voor ondersteuning op beurzen, showroom.

Rosco heeft diverse inkommatten met logo in haar gamma.
Te kiezen uit borstel- (Matador), kokos- (Rinotap) of
100% polyamide inkommatten en dit in diverse afmetingen en kleuren.

• Versterkt imago van bedrijf.
• Geschikt voor uw reclameboodschap of acties.
• Als relatiegeschenk voor klanten.
• Producten beter te promoten.
• Onderhoudskosten t.o.v. andere soorten matten 

zijn laag.
• Voor decoratie, waarschuwing of bewegwijzering.

Coreal construction Luxemburg

Logomatten

ROSCO VARIO LARGOROSCO VARIOROSCO VARIO JUNIOR
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Inkommatkaders

ROSCO vloermatkaders in roestvaststaal 
geparelstraald profiel, hoeken en doken 
gelast. Voor rechthoekige of vierkante 
vormen. 

Details
• Afmeting: 25 x 25 x 3 mm
• Bovenrand: geen
• Maatwerk mogelijk

ROSCO vloermatkaders in messing profiel. 

 

Details
• Afmeting: 30 x 26 x 3 mm
• Bovenrand: 7 mm
• Maatwerk mogelijk

Extra stabiliteit dankzij de unieke 
ROSCO hoekversterking uit 
verzinkt staal.

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Inkommatkaders

De ROSCO vloermatkaders zijn ideaal om uw mat in de betegeling te verwerken.

• Snel en makkelijk te plaatsen.
• Onregelmatige vormen mogelijk.
• Geen struikelgevaar.
• Onvervormbaar geheel dankzij de ROSCO hoekversterking in verzinkt staal.
• Meer stabiliteit dankzij bovenrand.
• Doorlopende verankeringsprofiliering.

ROSCO vloermatkaders 
in roestvaststaalkleurig 
geanodiseerd aluminium profiel. 

Details
• Afmeting: 30 x 26 x 3 mm
• Bovenrand: 7 mm
• Maatwerk mogelijk

ROSCO vloermatkaders in natuurkleurig 
geanodiseerd aluminium profiel. 
Ideaal bij renovaties.

Details
• Afmeting: 30 x 16 x 3 mm
• Bovenrand: 7 mm
• Maatwerk mogelijk

ROSCO vloermatkaders in natuurkleurig 
geanodiseerd aluminium profiel.

Details
• Afmeting: 30 x 26 x 3 mm
• Bovenrand: 7 mm
• Maatwerk mogelijk

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

ROSCO PROMA ARROSCO PROMA JAN ROSCO PROMA AN ROSCO PROMA GRVSROSCO PROMA MS

13 www.rosco.eu • info@rosco.eu One partner, many finishing solutionsBekijk ons complete aanbod op www.rosco.eu info@rosco.eu



Eigen productie “made in Belgium”

Al meer dan 25 jaar produceert Rosco in eigen huis met de 
modernste machines en de beste mensen hoogwaardige 
vloermatten en vloermatkaders.
Snelle leveringstermijnen en maatwerk zijn onze troeven.
Wij produceren milieu-bewust, gebruiken  
recuperatiemateriaal, recycleren ons afval en produceren 
eigen stroom.

Maatwerk
Eigen productie

Ultrakorte productietijden voor maatwerk,
volgens uw mal of na opmeting ter plaatse.
Ook verkrijgbaar met logo.

Standaardformaten

Uitgebreid aanbod.
Grote voorraad.

Eigen productie “made in Belgium”
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Permanente uitgebreide stock

Rosco gelooft en investeert in een uitgebreide 
voorraad. Om een goede service en snelle 
leveringen mogelijk te maken, zijn vrijwel al 
onze producten (eigen fabricatie en invoer) 
permanent in voorraad en onmiddellijk 
beschikbaar.

Voor elke inkom de juiste mat met het juiste kader. 
Wij bieden 2 verschillende showroomdisplays aan voor onze inkommatten en
inkommatkaders. U hebt de keuze tussen een verkooprek of toren.  
 
Bij het verkooprek kunnen uw klanten grotere stalen bekijken van de door u 
aangeboden matten en kaders. De toren is een samenvatting van het volledige 
Rosco gamma, waar uw klant de verschillende soorten kan voelen via kleine stalen.  
 
Verder bieden we ook pancartes aan. Hierop kan je verschillende kleuren van
1 matsoort terugvinden. Vraag uw regio adviseur naar de voorwaarden 
en procedures.

De displays kunnen geleverd 
worden met het logo van
uw zaak...

Showroomdisplays
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Hoe een mat bestellen?

BELANGRIJKE ZAKEN BIJ HET  
BESTELLEN VAN EEN MAT

1.  Steeds kleurcode vermelden (tapijt en/of profielen) 
 indien van toepassing.

2.  Bij bestelling met kader 
 buitenmaat kader opgeven.

3.  Indien de kader reeds geplaatst is: 
 matmaat of binnenkant kadermaat 
 opgeven.

4.  De looprichting aanduiden op een 
 duidelijke schets van de bestemde mat.
 De afmeting van een mat wordt als volgt 
 aangegeven in mm: 
 Breedte (B) en Lengte (L): 
 B = van links naar rechts / 
 L = van voor naar achter

5. Grotere maten worden uit meerdere 
 secties opgebouwd.

6. Levertijd voor inkommatten: 
 standaardafmetingen: +/- 1 week,
     maatwerk: in overleg.

bestelling@rosco.be  of
tel +32 15 29 30 20

A - BUITENKANT KADER

C - MATMAAT
B - BINNENKANT KADER
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OPMETEN ONZE DIENSTEN STAAN U BIJ MET RAAD EN DAAD

Opmeten vereist de nodige ervaring.
Wij helpen u graag om deze klus tot
een goed einde te brengen.

Voor speciale situaties, onder meer voor het maken van een mal, 
staan onze diensten graag ter beschikking.

Rosco is aanwezig op alle belangrijke Europese beurzen.

EUROPESE BEURZEN

SCHOLING

In ons scholingscentrum 
leert u de nieuwste  
producten en toepassingen 
kennen.

Service op maat

STUDIETEAM

ADVIES OP DE WERF

A

B

C
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INKOMMATTEN • INKOMMATKADERS
VLOERDEKSELS • ROOSTERS
BOUWPLATEN • PROFIELEN • FOLIES
GOTEN • KLOKPUTTEN

VLOERVERWARMING 

LIJMEN • VOEGMORTEL • GEREEDSCHAP

ONDERHOUDSPRODUCTEN

TEGELDRAGERS

Zoning industriel Nord - D • Wayenborgstraat 16 
2800 Malines • Belgique
Tel.: +32 15 29 30 20
Fax : +32 15 29 30 25

Moestoemaatheide 16 B
B-2260 Westerlo • Belgique
Tel.: +32 14 58 87 93

info@rosco.eu
www.rosco.eu


