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Top Clean TREND®  

met gerecycled Naaldvilt 

Aluminium Profiel Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 1,5 mm), eco-geanodiseerd E6/EV 1.  
Corrosiebestendig.

Bovenzijde / 
Combinaties

Naaldvilt: 100% ECONYL®-vezels bestaande uit 100% recycled polyamide,  
Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.

Onderzijde PVC-vrije rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding RVS draadstaal V2A voor Ø 2 mm, 10 en 17 mm mat hoogte, 
RVS draadstaal V2A voor Ø 3 en 22 mm mat hoogte.

Opsluiting Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand Top Clean TREND® ECONYL® 10, 17, en 22 mm: 4 en 6 mm, profiel afstand optioneel in 3 mm voor draaideuren 
volgens DIN 18650. Flexibele rubberen afstandhouders. 

Profiel Kleuren Naturel kleurig aluminium. Het aluminium profiel kan op verzoek worden afgewerkt in een poedercoating in een 
nader te bepalen RAL kleur (meerprijs).

Het label ECONYL® staat voor een innovatief en milieuvriendelijk regeneratieproces van hoogwaardig polyamide verkregen uit afval. Het proces is 
ontwikkeld door het Italiaanse bedrijf Aquafil en heeft hiervoor in 2014 de Duitse duurzaamheidsprijs ontvangen. ECONYL® vezels zijn niet gebaseerd 
op ruwe olie, maar zijn vervaardigd uit oude gordijnen, textiel en zelfs visnetten. Het ECONYL® regeneratiesysteem is een intelligente en duurzame 
manier om vanuit afval duurzame vezels te verkrijgen – zonder verlies van kwaliteit. De productie van 10.000 ton ECONYL® Caprolactam bespaart 
70.000 vaten ruwe olie en recycled 12.600 ton afval. Nog altijd wordt 80 procent van alle textielafval op afvalplaatsen gestort of verbrand. Het 
hierboven beschreven recyclingproces draagt bij aan een duurzame verwerking van afval. Veel fabrikanten passen inmiddels ECONYL® vezels toe in 
hun producten, zoals: kleding, badkleding en hoogwaardig tapijt. Wij beschouwen het gebruik van 100 procent ECONYL® vezels als een innovatieve 
en duurzame oplossing voor onze naaldvilt entreematsystemen. 

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!

Top Clean TREND® met ECONYL® Naaldvilt

Voor binnengebruik of  
overdekte ruimten

Rolstoel toegankelijk

Recyclebaar

Corrosiebestendig

Frame
hoogte

27mm 27mm Mat
hoogte

4mm
6mm

15mm
20mm
25mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
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Standaard Kleuren
ECONYL® Naaldvilt

150  
zwart-groen

Getoonde kleuren zijn indicatief.

NIEUW

Each m² of ECONYL® naaldvilt is milieuvriendelijk

1,67 kg afval 1,47 Liter Ruwe olie 

besparing

5,57 kg 
Voorkomen emissie 

(CO2 equivalent) 114,6 MJ
Energie besparing  

(ca. 31,8 kWh)

ECONYL® is een handelsmerk van Aquafil S.p.A.




