
One partner, many finishing solutions

KOKOTAP

De Kokotap is een kokosmat die vuil schraapt. De mat is vooe 
gebouwen met weinig verkeer. De kokotap komt goed tot zijn 
recht bij licht projectgebruik. 

De mat is van het natuurlijke materiaal kokos gemaakt. Dat 
werd machinaal gesponnen. Zo krijgt de mat een uniform, 
regelmatig patroon. 
 
De Kokotap voorkomt verspreiding van vocht en vuil. Lagere 
onderhouds- en reinigingskosten van alle vloeren zijn het 
gevolg. De Kokotap is degelijk, verfijnd en gedetailleerd. Met 
het beschikbare heldere en kleurengamma komt de kokosmat 
in moderne en klassieke situaties goed uit. Dit authentieke en  
robuuste product is het resultaat van decennia ervaring en 
vakmanschap. 
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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. 
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102 - Zwart101 - Grijs Natuurkleur

sPecificATies

Kleuren

inKOmMat KOKOtaP

Schoonloopmat voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak Natuurlijke kokosvezel, ingeplant in een sterke, flexibele PVC-rug (4 mm). 
 Ook los te leggen, snijdbaar in alle richtingen.

• Matdikte Natuurkleur: +/- 23 mm 
 Natuurkleur op rol: 18, 20, 23 of 28 mm 
 Keleurde uitvoering: 18 mm

• Breedte lopers max. 1000 mm & 2000 mm

• Rollengte +/- 12 meter

• toepassing Binnen, met inkommatkader in matput 

 Particuliere woningen 
 Handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

• Onderhoud Eenvoudig te onderhouden

 

Poolmateriaal Natuurlijke kokosvezel

Rug  PVC 

Poolgewicht  18 mm: +/- 2,65kg/m² 
 20 mm: +/- 3,15 kg/m² 
 23 mm: +/- 3,60 kg/m² 
 28 mm: +/- 4,35 kg/m²

 Poolhoogte  
  Naturel 15, 17, 20 & 25 mm 
  Kleur 15 mm

Breedte rollen  1000 & 2000 mm

Garenconstructie  Velours

Dessin Naturel/kleur: uni

totaalgewicht 18 mm: +/- 5,65kg/m² 
 20 mm: +/- 6,15 kg/m² 
 23 mm: +/- 6,60 kg/m² 
 28 mm: +/- 7,35 kg/m²

totaalhoogte  
  Naturel 18, 20, 23 & 28 
  Kleur 18 mm

aantal noppen: +/- 38.000 /m²

• 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


