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VARIO BO-BGO

ROSCO VARIO BO –  BGO – Samengesteld uit een aluminium draagprofiel (BO) of aluminium gelakt (BGO) in 
de kleuren grijs of zwart, met een loopvlak van drie rijen gekleurde borstels beschikbaar in verschillende kleuren.  

De aluminium profielen zijn aan de onderzijde over de volle lengte voorzien van een celrubber om tikken of klepperen 
van de mat op de ondergrond tegen te gaan. De aluminium profielen zijn gescheiden door zwarte rubber ringen 
van 4 mm breedte.  Het geheel wordt samengehouden door  roestvrijstaaldraad van 2 mm doorsnede.  Enkel 
geschikt voor kaderprofielen 30 x 30 x 3 mm. Deze mat kan perfect buiten geplaatst worden.
 
• Afmeting buitenkant aluminium draagprofiel: 30 x 18 x 1,2 mm
• Afmeting binnenkant aluminium draagprofiel: 27,6 x 15,6 mm 

VARIO BORSTEL

Binnen Naaldhakken Oprolbaar Buiten
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PROFIELMAT VARIO BORSTEL
Oprolbare inkommat voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak DRIE RIJEN GEKLEURDE BORSTELS 
 kleuren: zwart (ZT) - grijs (GS) - bruin (BN) 
 BO  borstels & aluminium profiel 
 BGO borstels & gelakt (zwart of grijs) aluminium profiel

• Samenstelling Profielbreedte 30 mm 
 Zwarte rubber ringen van 4 mm & roestvrijstaaldraad van 2 mm doorsnede 
 Aan de onderzijde voorzien van celrubber om klepperen tegen te gaan

• Matdikte  +/- 26 mm

• Toepassing Binnen & buiten 
 In een matput met inkommatkader 30 x 30 x 3 mm 

 Particuliere woningen, handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

 

• Standaardmaten 590 x 390 mm 890 x 590 mm 1190 x 590 mm 
 790 x 490 mm 990 x 590 mm 1190 x 790 mm 
 790 x 590 mm 990 x 790 mm 1190 x 890 mm

• Maatwerk In elke gewenste afmeting en vorm

 

Poolmateriaal  Nylon

Rug  Celrubber

Drager  Aluminium

Tussenringen  Rubber

Breedte tussenringen  4 mm

Totaalgewicht  +/- 12.000 g/m²

Totaalhoogte  +/- 26 mm

Breedte profiel  30 mm

Verbinding  RVS kabel

Schraapprofiel  Aluminium

SPECIFICATIES

Zie pagina ‘kleuren’

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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KLEUREN

POLYAMIDE

102 - Zwart101 - Grijs 104 - Bruin 106 - Espresso

NAALDVILT

BORSTELS

ZT - Zwart GS - GrijsBN -  Bruin

102 - Zwart101 - Grijs
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