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Top Clean LIGHT Naaldvilt

Deze Top Clean-versie is bijzonder geschikt voor montage zonder matframe omdat de matten ongeveer de hoogte van de tegels hebben. Top Clean 
LIGHT is ontworpen voor gebruik binnenshuis en in overdekte buitengebieden met normaal voetgangersverkeer. Het robuuste naaldvilt tapijt heeft 
een hoge reinigende functie. Top Clean LIGHT beschikt over extra geluidsisolatie door een solide rubberprofiel aan de onderzijde. Het heeft een vaste 
maatvoering, is oprolbaar en makkelijk te reinigen. Deze versie is alleen in rechthoekige vorm leverbaar; Er zijn geen speciale vormen beschikbaar.

Aluminium Profiel Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 1,5 mm), voor volledige ondersteunde installatie.

Bovenzijde Naaldvilt: ongemengde, latex vrije, vlamvertragende en duurzame polypropyleen. UV bestendig. Slipweerstand R11 
volgens DIN 51130, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.

Onderzijde Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding Flexibele kunststof koppelprofielen.

Kleur  
verbindingsprofiel Zwart of grijs kunststofprofiel.

Profiel Afstand Top Clean LIGHT 10 mm: 5 mm.

Afmetingen Wanneer u de mat in een bestaand matframe legt, wordt, indien nodig, de voor- en achterafmeting bereikt met  
behulp van een compensatieprofiel (grijs of zwart). Indien de mat los op de vloer wordt geplaatst is de afmeting van  
de looprichting altijd iets kleiner of groter. Top Clean LIGHT entreematten worden alleen in rechthoekige uitvoering  
geleverd; Uitsparingen, bogen of diagonale zijn niet mogelijk.

Profiel Kleuren Naturel kleurig aluminium. Het aluminium profiel kan op verzoek worden afgewerkt in een poedercoating in een 
nader te bepalen RAL kleur (meerprijs).
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010  
antraciet

020  
licht grijs

030  
gemeleerd  

beige

040  
gemeleerd  

blauw

Getoonde kleuren zijn indicatief.

Frame
hoogte 35,8 mm 35,8 mm

5mm

15mm

Mat
hoogte

ca. 10mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!

Top Clean LIGHT Naaldvilt

Voor binnengebruik of  
overdekte ruimten

Recyclebaar

Corrosiebestendig
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