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gummiflor
inkommat Gummiflor

Ecologische schoonloopinkommat voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak Strips in gerecycleerd rubber, versterkt met nylon vezels,  
 op een zwarte rubber rug.  
 kleur: grijsbruin 
 
 

• Matdikte  +/- 22 mm, voor toepassing in een matkader 
 Andere matdiktes op aanvraag

• Toepassing Binnen 
 In een matput met ROSCO  standaard inkommatkader 

 Particuliere woningen 
 Handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

 

Binnen Naaldhakken Transportwagentjes
Rolstoelen

Oprolbaar

Beschikbaar in 1 kleur.
Het gummiflor voetmat oppervlak is ook te bekomen:  
• in banen (RTP) van 305 x 7600 mm, 
• als tegels (RTP-TILES) van 305 x 305 mm, om te kleven op een 
effen ondergrond.

kleuren

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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specificaties

• 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

 

Materiaal strips  Gerecycleerd rubber  
 + nylon vezel

Toplaag  Nylon vezels

Drager  Glasvezel

Rug  EVA foam

Totaalgewicht  +/- 10.000 g/m²

Totaalhoogte  +/- 22,0 mm

Slijtvastheid  Wear index 1/g = 53.9

Treksterkte  1500 psi

Ontvlambaarheid  M3 (NFP 92-506)

Slipgevoeligheid  Droog:>0, nat 0,98

Een bijzonder praktische en sterke schoonloopmat die 
veel toepassingsmogelijkheden biedt, daar waar Ioopvuil 
dagelijks een terugkerend probleem vormt. Door de speciale 
constructie worden vuil en vocht optimaal geabsorbeerd, 
hetgeen aanzienlijke besparingen op onderhouds- en 
reinigingskosten oplevert. De kleur van het Ioopvlak is niet 
alleen decoratief, maar heeft tevens een sterk vuilverbergend 
karakter. Deze mat wordt geplaatst in een kader, zodat het 
oppervlak gelijk ligt met het vloerniveau.

• Hoge weerstand
• Onverslijtbaar
• Past in elk interieur
• Sterk vuilverbergend karakter
• Duurzaam


