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FEITEN

x5
Matten met een totaal oppervlak van 5 voetbalvelden
werden in 2016 door de
GEGGUS GROEP wereldwijd
in entrees toegepast

30 Landen
werden wereldwijd in 2016 door
de GEGGUS GROUP beleverd met
Premium Entreemat Systemen

50 Medewerkers
binnen de GEGGUS GROEP dragen in enkele
dagen zorg voor de levering van matsystemen
in vorm en ontwerp en kwaliteit

Onderscheidingen
German Design Award 2016
Product: Top Clean BRUSH
Iconic Award 2017
Product: Safe Clean TREND

Top Innovator
GEGGUS GmbH ontving deze onderscheiding in 2014 als waardering voor haar innovatieve producten en productieprocessen

Kwaliteit
Hoge kwaliteitsstandaards dankzij
“hand-made” productie in Duitsland

GEGGUS TV
Deze QR code linkt direct
naar onze 2016 product
clip “footfall sound” op
GEGGUS TV

facebook
Volg ons op facebook!

Design en optimale functies in één systeem
De eerste indruk van een gebouw en organisatie wordt veelal bepaald door de uitstraling van de entree. Duurzame materialen zoals marmer, graniet, parket, betonlook
gietvloeren en tapijt worden toegepast om bezoekers in een een prettige ambiance
te verwelkomen. Dit betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan het ontwerp, de
levensduur en veiligheid van entreematten. De entreematten worden toegepast om
entrees te beschermen tegen inloop van vuil en ontstaan van beschadigingen aan de
vloer. Tevens dienen de matten te passen in het interieur. De TOP CLEAN entreematten
combineren de functie van het tegengaan van vuil inloop, de bescherming van vloeren
tegen beschadigingen en een fraai ontwerp in één systeem. Karakteristiek zijn de
robuustheid en lange levensduur van de universeel toepasbare matten. De matten
zijn zo ontworpen dat zij goed begaanbaar zijn voor mensen met een handicap en zijn
allen voorzien van geluiddempende onderzijde. Een breed pakket aan profielhoogten,
-afstanden, -kleuren, naaldvilt en borstelprofiel is leverbaar. TOP CLEAN entreemat
systemen worden op maat geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaards en
zijn binnen 8 dagen leverbaar. Wij verheugen ons op het samen met u kiezen van uw
entreemat systeem.

Kai Geggus,
Directeur, GEGGUS GmbH
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Top Clean matten zijn de beste oplossing voor
toepassing in entreezones. Zowel geschikt
voor binnen-, buiten- en passagezones,
ontworpen voor ieder individueel project.
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De Blauwe Engel
De oudste milieu certificerings-organisatie van Duitsland is sinds decennia belast met het vaststellen van normen ter de bescherming van mens en milieu. Door onafhankelijke deskundigen
zijn strenge toetsingscriteria voor iedere productgroep vastgesteld welke voortdurend worden
aangepast aan de huidige standaards. Het Blauwe Engel label biedt de garantie dat producten
voldoen aan hoge kwaliteits- en milieu eisen. Het naaldvilt toegepast in de nieuw ontwikkelde
Top Clean Trend XL GREEN MOTION is duurzaam, ecologische en werd bekroond met het Blauwe
Engel label.
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Op het gebied van certificering voor duurzaam bouwen, wordt het DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) gekenmerkt door zijn uitgebreide evaluatiemethode. Het
verkrijgen van de DGNB certificaat heeft betrekking op de uitvoering van de vele criteria voor
duurzaamheid. Het DGNB certificeringsconcept houdt rekening met alle essentiële aspecten
betrekking hebbende op de levenscyclus van een gebouw. Binnen de certificering wordt
eveneens de toegangszone van een gebouw beoordeeld. TOP CLEAN entreemat systemen
dragen bij aan de duurzaamheid van het gebouw door middel van een hoge effectiviteit
en lange levensduur. Het volledig recyclebare matsysteem “GREEN MOTION” is speciaal
ontwikkeld voor dit doel.
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PLANNING VOOR ENTREEGEBIEDEN

Een mooie entree –
een sterke uitstraling!
Top Clean entreematten met een uitzonderlijk ontwerp zijn een blikvanger.
Het effectief verzamelen van vuil in de
entreezone zorgt voor veiligheid en
kostenbesparing. Onze universeel toepasbare entreematten worden toegepast in binnen-, tussengelegen en buitengebieden. Profielen met verschillende inlage gedragen vuil en vocht
waardoor het risico op ongelukken op
gladde vloeren fors verlaagd. Dankzij
verschillende mathoogten, inlage van
verschillende materialen en dikte bieden wij optimale oplossingen voor iedere entree met het keurmerk “Handmade in Germany”.

3

2

1
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1

Grof vuil opname

2

Zwaar belaste entree tussen zones

3

Vuil en vocht

Combinatie Voorbeelden

1

3

Naaldvilt

Schraaprubber

3

Naaldvilt en aluminium schraapstrips

3

Naaldvilt en enkelrijige borstelstrips

Buitengebruik

1

2

1

3

Naaldvilt en meerrijige borstelstrips

Grof vuil opname

2

Schraaprubber en meerrijige borstelstrips

2

1

1

Schraaprubber enkelrijige borstelstrips

2

Meerrijige borstelstrips

2

1
1 | PLANNING
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Zwaar belaste entree
tussen zones
Buitengebruik

3

Vuil en vocht
Buitengebruik

Binnengebruik
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ca. 42 mm

ca. 27 mm

ca. 22 mm

ca. 17 mm

ca. 10 mm

1 | PLANNING

Mathoogten

Inlage / Additionele Profielen

Naaldvilt

ECONYL®
Naaldvilt

Schraaprubber
profile

Borstelprofiel

Schraapprofiel

Borstelstrip

Toepassing
Standaard

Zware belasting

Extreme belasting

Voor gebruik in entrees met
normaal voetgangersverkeer

Voor gebruik in entrees met zwaar
voetgangersverkeer. Bestand tegen
winkelwagens in supermarkten en
bagage trolleys op vliegvelden.

Voor gebruik in entrees met zeer zwaar
voetgangersverkeer. Bestand tegen
winkelwagens, pallet- en vorkheftrucks.

Top Clean STABIL

Top Clean OBJEKT

Top Clean TREND®

Top Clean LIGHT

Top Clean STABIL XL
Top Clean TREND® XL

Top Clean BRUSH
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Top Clean HIGH

Top Clean Matsystemen zijn Geruisloos
De geringste mechanische trilling op een verdieping kan een aanzienlijke verhoging van het loopgeluid veroorzaken. Zelfs een kleine onderbreking
in de isolatie onder de mat kan veel geluid genereren. Alle TOP CLEAN entreematten zijn voorzien van een continue en zeer effectieve akoestische
isolatie om loopgeluid te voorkomen. Elk onderdeel in onze uitgebreide reeks systemen is voorzien van een geluidsabsorberend rubber profiel.
Alle combinaties van borstelstrips, schraapprofiel, naaldvilt en schraaprubber zijn voorzien van een doeltreffend systeem voor het verminderen van
loopgeluiden. Dit wordt bereikt door het aanbrengen van een isolerende rubber onderlaag aan het profiel. Dankzij de lange levensduur en hoge
duurzaamheid is deze technologie superieur aan schuimrubber.

Alle Top Clean matten zijn voorzien van een
hoogwaardig geluidsabsorberend rubber profiel

Ssst… geluidsarm!
Hoogwaardig rubber profiel
aan de onderzijde aangebracht
dempt het geluid.
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Planning voor Matten, Frames en Vuil opvangbakken
Houd rekening met de volgende punten bij de planning en plaatsing
van onze matsysteem:
➔ Klantenservice: alles onder één dak... Wij bieden onze klanten
een flexibele dienstverlening voor het inmeten en leggen van de
entreemat (digitale meting). Op aanvraag tegen meerprijs.
➔ Entreematten voor druk bezochte gebieden: voor de entreegebieden met veel loopverkeer (luchthavens, supermarkten, winkelcentra enz.) adviseren wij de toepassing van onze aluminium
profielmat Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT of Top Clean HIGH.
(Binnengebruik zie pag. 32-39; Buitengebruik zie pag. 48-55).
➔ Optimale plaatsing: de entreemat dient in een in de vloer verzonken kader te worden geplaatst. De afmetingen en inbouwwijze van
het frame zijn beschreven op pag. 77.
➔ Plaatsing zonder kader: de Top Clean Trend® entreemat hoogte
10 of 17 mm kunnen worden voorzien van een aanloopprofiel (zie
pag. 80).
Bij bestelling van een entreemat inclusief frame, geef dan de buitenafmetingen van het frame op (zie pag.18).

1. Deling in profiellengte
juist

➔ Bestaande inbouwframes: heeft u een bestaand inbouwframe,
geef dan de duidelijke de binnenafmetingen van het frame op. De
entreemat zal ca. 5 mm kleiner worden geproduceerd (zie ook toelichting op toleranties op pag. 18).
➔ Speciale vormen: voor het inmeten van speciale vormen (zie
pag. 71) adviseren wij het gebruik weerbestendig en duurzaam
PVC sjabloonfolie.
➔ Bij aanvraag en opdracht: voor Top Clean entreematten altijd de
profiellengte en looprichting opgeven. (zie mailformulier op pag. 82).
➔ Waterafvoer: bij het installeren van inbouwframes of vuil opvangbakken in buitengebieden, dient een voorziening te worden aangebracht voor het afvoeren van regenwater.
➔ Matten uit meerdere delen: matten met een profiellengte langer dan 300 cm en/of een gewicht van meer dan 50 kg worden in
meerdere delen geleverd, omdat ze anders te groot of te zwaar zijn
voor plaatsing en onderhoud.

2. Deling in looprichting
juist

fout

Deling in de hoofd loopzone van de
mat dient te worden vermeden.
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Koppelprofielen voor gedeelde matten
Matten bestaande uit meerdere delen worden gekoppeld middels corrosiebestendige V2A koppelstukken. Onze premium entreematten zijn eenvoudig
te installeren of te demonteren dankzij deze eenvoudige, beproefde verbindingsmethode die breuklijnen tussen de matdelen voorkomt.
In tegenstelling tot onze concurrenten worden de koppelstukken vooraf aan de matdelen gemonteerd geleverd.
Wanneer matten over de profiellengte worden gedeeld dan worden de koppelstukken gefixeerd op een aantal plaatsen langs de deellijn en vervolgens
ingehaakt in de bevestigingsgaten van de te koppelen mat. Dankzij de pre-installatie van de koppelstukken zijn alle aluminium profielen zo uitgelijnd
waardoor ze niet kunnen verschuiven en de deling van de mat nauwelijks zichtbaar is.
Wanneer matten worden gedeeld in de looprichting, dan worden de aluminiumprofielen in elkaar gehaakt middels koppelstukken aan de onderzijde
van de mat. Zwarte afstandhouders zorgen voor een juiste tussenruimte tussen de profielen. De deellijnen van de gekoppelde matten zijn vrijwel
onzichtbaar. Dankzij deze hoogwaardige verbindingsmethode, lijkt zelfs een groot formaat entreemat uit één stuk te bestaan!

Koppelstukken worden gemonteerd geleverd.
Koppelstukken voor profiellengten

Koppelstukken voor looprichting

Catalogus 2017 · 2018 | 17
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De standaard lengte uitzetting van onze matsystemen is 2,0 tot 2,5 mm aan alle vier de zijden; dat wil zeggen 4-5 mm wordt afgetrokken van de
inwendige frame afmeting c.q. van de afgewerkte mat afmeting in beide richtingen (looprichting en het profiellengte).
Aluminium profielen zetten uit door warmte. Bij grote matten kan een standaard tolerantie te klein zijn. Bij blootstelling aan zon, kan
de mat bij een te kleine tolerantie knikken of zelfs vervormen.
Bij het inmeten van grote matten dient rekening te worden gehouden met een extra tolerantie in de profiellengte volgens onderstaande tabel:

Profiellengte
(Iedere dikte, ook voor matten uit meerdere delen)

Lengte uitzetting in profiellengte
(Tolerantie in looprichting blijft 4 – 5 mm)

tot 6 m

4 mm – 5 mm

6 m – 10 m

6 mm – 7 mm

boven 10 m

8 mm – 10 mm

Indien u alleen de frame afmetingen opgeeft bij bestelling (frame en mat), dan wordt de tolerantie volgens bovenstaande tabel berekend. De breedte
van het frame wordt hierbij toegevoegd.
Voorbeeld: Entreemat,
uitwendige frame afmeting 8m profiellengte
Uitwendige frame afmeting
minus frame breedte
minus tolerantie 6 – 7 mm

8,000 mm
- 6 mm
- 7 mm

mat profiellengte

7,987 mm

Let op: Bij het bestellen van een entreemat in een exacte maat is de klant verantwoordelijk voor de toleranties.

uitwendige frame afmeting
inwendige frame afmeting
mat afmeting

Profiel lengte

Lengte uitzetting volgens tabel

18 | Catalogus 2017 · 2018

Uitzettings tolerantie 4 – 5 mm

frame breedte 3 mm

Looprichting

1 | PLANNING

Bepaal de Afmeting van een Aluminium Profiel Mat

Projectmatige sjablonen
Bij het bestellen van speciale mat uitvoeringen met uitsparingen, schuin- of gebogenvormen, worden sjablonen gevraagd om de mat te produceren. Het
meest geschikte materiaal voor de productie van een sjabloon is hard PVC sjabloonfolie. Het vochtbestendige materiaal heeft een zeer grote maatvastheid
en is de beste garantie voor eenexacte pasvorm van de mat. Zorg ervoor dat de sjablonen worden opgerold voor transport, en nooit worden gevouwen.
Hoe maak je een perfecte sjabloon:
• Kies een maatvast materiaal. Vaak toegepast: PVC sjabloonfolie.
• De snijkanten moeten netjes worden afgewerkt.
• Geef geen andere maatvoeringen aan op het sjabloon.
• Sjablonen kunnen uit meerdere delen worden opgebouwd en middels tape worden gekoppeld om een exacte maat te realiseren.

Markeer het sjabloon als volgt:
Markeer de bovenzijde van de mat en geef de looprichting, profielrichting en afmetingen aan. De indeling van matten bestaande uit meerdere
delen dient eveneens duidelijk te worden aangegeven.
1) Markeer de bovenzijde met “boven”.
2) Geef de looprichting aan met een pijl.
3) Geef de profielrichting aan.
4) Markeer de afmetingen als volgt: Uitwendige frame afmeting = RAM
Inwendige frame afmeting = RIM
Exacte afmeting mat
= MFM
5) Geef de matdeling aan – op deze positie het sjabloon niet middels tape samenvoegen.

5) Matdeling

1) B ovenzi j de s j abl oon

2) Looprichting

3) Profielrichting

4) RAM of RIM of MFM
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Overzicht kleuren
Standaard Naaldvilt

Speciale kleuren Naaldvilt
(niet beschikbaar voor alle profielhoogte; tegen meerprijs en levertijd op aanvraag)

010 antraciet, brede of smalle ribs

050 gemeleerd groen, brede ribs

090 bruin, brede ribs

020 licht grijs, brede of smalle ribs

060 blauw, brede ribs

100 blauw-grijs, brede ribs

030 gemeleerd beige, brede of smalle ribs

070 rood, brede of smalle ribs

110 mauve, brede ribs

040 gemeleerd blauw, brede of smalle ribs

080 zandkleurig, brede of smalle ribs

120 blauw-violet, brede ribs

130 zwart, brede ribs

150 zwart-groen (ECONYL®)

Schraaprubber

Borstelprofiel grijs

zwart

4 rijige borstels

Borstelstrips

Borstelprofiel zwart

blauw, zwart, grijs

4 rijige borstels
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3 rijige borstels

3 rijige borstels

Mathoogte Gewicht Belasting
Mat Hoogte

Aluminium Profiel Mat Top Clean

ca. 10 mm

ca. 17 mm

ca. 22 mm

ca. 27 mm

ca. 42 mm

Top Clean TREND® (binnen pag. 26 – buiten pag. 42)

•

•

•

•

–

Top Clean TREND® XL (binnen pag. 28 · buiten pag. 44)

–

–

•

–

–

Top Clean STABIL (binnen pag. 32 · buiten pag. 48)

•

•

•

–•

–

Top Clean STABIL XL (binnen pag. 34 · buiten pag. 50)

–

–

•

•

–

Top Clean OBJEKT (binnen pag. 36 · buiten pag. 52)

–

–

•

–

–

Top Clean HIGH (binnen pag. 38 · buiten pag. 54)

–

•–

•–

–•

•

Top Clean LIGHT (binnen pag. 30)

•

•–

•–

–•

–

Top Clean BRUSH (buiten pag. 47)

–

•

•

–

–

Safe Clean TREND (binnen pag. 61)

–

•

•

–

–

Gewicht en Belasting
Max. statische belasting
in kg per 100 cm2
Verkeer 1)

Mat vol
ondersteund

Mat
selfsupporting 2)

LIGHT 10

normaal

3.000 kg

–

TREND 10

normaal

3.000 kg

STABIL 10

extreem

TREND® 17

Top Clean
entree mat

Volledig ondersteunde mat met maximale toelaatbare dynamische belasting3):
Begaanbaar
Met heftrucks
of gelijk aan
tot. gewicht

Rolstoel

Winkelwagen

Transporttrolley

Palletwagen

Auto

Heftruck

350 kg

•

–

–

–

–

–

–

350 kg

•

–

–

–

–

–

6.000 kg

–

1.000 kg

•

•

•

–

–

–

normaal

3.000 kg

200 kg

500 kg

•

•

•

–

–

–

STABIL 17

zwaar

6.000 kg

250 kg

1.200 kg

•

•

•

•

–

–

®

TREND 22

normaal

3.000 kg

300 kg

800 kg

•

•

•

•

–

–

TREND XL 22

normaal

3.000 kg

300 kg

800 kg

•

•

•

•

–

–

STABIL 22

zwaar

6.000 kg

550 kg

1.600 kg

•

•

•

•

•

–

STABIL XL 22

zwaar

6.000 kg

550 kg

1.600 kg

•

•

•

•

•

–

normaal

3.000 kg

500 kg

800 kg

•

•

•

•

•

–

zwaar

6.000 kg

550 kg

1.600 kg

•

•

•

•

•

–

OBJEKT 22

extreem

10.000 kg

600 kg

2.500 kg

•

•

•

•

•

•

HIGH 42

extreem

10.000 kg

800 kg

3.000 kg

•

•

•

•

•

•

®

®

TREND 27
®

STABIL XL 27

1)
2)
3)

normaal = tot 2.800 voetstappen per dag; zwaar = boven 2.800; extreem = boven 5.100.
Maximum afstand tussen de dragers 300 mm (indien vuil opvangbak is geplaatst).
Berijdbaarheid van de matten met borstels en schraapprofiel is gelimiteerd. Vermijd accelereren, remmen, en het manoeuvreren op de matten!

Performance test aan de Universiteit van Bielefeld: De test werd uitgevoerd door de onafhankelijke Universiteit van Bieleveld. De test bestond onder meer uit het belasten van de matten door ondermeer het berijden met heftrucks. Wij sturen u de gegevens op aanvraag graag toe.
Performance test aan de Universiteit van München: Ter bepaling van de maximale statische druk werden tests uitgevoerd middels een druklichaam van 10 x 10 cm
(=100 cm2) en 100 Ton. Wij sturen u de gegevens op aanvraag graag toe.
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MATSYSTEMEN
VOOR
BINNENGEBRUIK
NORMALE BELASTING
24

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION
met Eco-Vriendelijk Naaldvilt

25

Top Clean TREND® met gerecycled Naaldvilt

26

Top Clean TREND® Normaal Gebruik

28

Top Clean TREND® XL voor Grote Entrees

30

Top Clean LIGHT Naaldvilt

31

Top Clean FLAT – Compact en Ultra-Dun

ZWARE EN EXTREEM ZWARE BELASTING
32

Top Clean STABIL Zware Belasting

34

Top Clean STABIL XL Zware Belasting voor Grote Entrees

36

Top Clean OBJEKT Extreem Zware Belasting

38

Top Clean HIGH voor Hoge en Zware Belasting
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Top Clean TREND® XL GREEN MOTION
met Eco-Vriendelijk Naaldvilt
2 | BINNENGEBRUIK

Wij leggen grote nadruk op de duurzaamheid van onze producten. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe eco-vriendelijke GREEN MOTION entreemat
binnen het Top Clean systeem. Alle componenten zijn 100% recyclebaar en kunnen worden geretourneerd voor hergebruik. De eco- geanodiseerde
profielen met naaldvilt zijn corrosiebestendig, hebben een rubberen geluiddempende onderzijde, zijn gemakkelijk te reinigen en oprolbaar. Het
GREEN MOTION systeem is verkrijgbaar in elke breedte.

Aluminium Profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, framedikte 1,5 mm), eco-geanodiseerd E6/EV Corrosiebestendig.
Volledig recyclebaar.

Bovenzijde

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

Onderzijde

PVC-vrije rubberen geluiddempende en antislip profielen. Volledig recyclebaar.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 3 mm. Volledig recyclebaar.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef. Volledig recyclebaar.

Profiel Afstand

5 mm. Afstandhouders gemaakt van weerbestendig PVC vrij rubber. Volledig recyclebaar.

Standaard Kleuren
Eco-vriendelijk Naaldvilt

140

antraciet

Getoonde kleuren zijn indicatief.

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION met Eco-Vriendelijk Naaldvilt
Frame
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

4mm
6mm
37mm

37mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Recyclebaar

ca. 22mm

25mm

Eco-geanodiseerd
Corrosiebestendig

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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PVC-vrij
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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).

Each m² of ECONYL® naaldvilt is milieuvriendelijk

1,67 kg
150
zwart-groen

afval

emissie
5,57 kg Voorkomen
(CO2 equivalent)

Getoonde kleuren zijn indicatief.

olie
1,47 Liter Ruwe
besparing

114,6 MJ

Energie besparing
(ca. 31,8 kWh)

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

Top Clean TREND® met ECONYL® Naaldvilt
Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

27mm

15mm
20mm
25mm

Mat
hoogte
ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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NIEUW

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.

Standaard Kleuren
ECONYL® Naaldvilt

2

2

MATSYSTEMEN VOOR BINNENGEBRUIK

Top Clean TREND® Normaal Gebruik

2 | BINNENGEBRUIK

Naaldvilt is een duurzaam, vocht absorberend materiaal. In combinatie met borstelstrips of borstelprofielen worden hoogwaardige vloeren tegen
beschadiging beschermd. Borstels met een superieure reinigingskracht verwijderen vocht, straatvuil en zand van schoenzolen, dat vervolgens onder
het matframe wordt verzameld. Aluminium schraapprofiel gemonteerd tussen de profielen verhogen het reinigingseffect. De entreematten zijn
geluiddempend, stabiel, oprolbaar en gemakkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in elke breedte en lengte. Speciale vormen tegen meerprijs.

Aluminium Profiel

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

Bovenzijde /
Combinations

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.
• Aluminium torsie bestendig schraapprofiel.
• Borstelstrips van robuust polyamide 6.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 2 mm voor 13 en 17 mm mathoogte, verzinkt draadstaal met kunststof mantel voor 22 en 27
mm mathoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean TREND® 10/13, 17, 22 en 27 mm: 4 en 6 mm.
Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, volgens DIN 18650.
Flexibele afstandhouders van rubber..

Profiel Kleuren

Natural aluminium. Profile can be supplied powder-coated to any RAL colour (for an extra charge).
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Top Clean TREND® Combinaties
Top Clean TREND® Naaldvilt

27mm

27mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

15mm
20mm
25mm
30mm
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Frame
hoogte

4mm
6mm

Recyclebaar

Top Clean TREND® Naaldvilt en Schraapprofiel

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

4mm
6mm

27mm

Mat
hoogte

6,5mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

15mm
20mm
25mm
30mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk

Recyclebaar

Top Clean TREND® Naaldvilt en Borstelstrip

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

4mm
6mm

27mm

11mm

Mat
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk

ca. 17mm
ca. 22mm

20mm
25mm

Recyclebaar

Top Clean TREND® Naaldvilt en Borstelprofiel

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

27mm

15mm
20mm
25mm
30mm

Mat
hoogte
ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Recyclebaar

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean TREND® XL voor Grote Entrees
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Deze Top Clean TREND® versie is uitgevoerd met extra brede aluminium profielen (37 i.p.v. 27 mm) en wordt toegepast in grote entrees. Het 37
mm brede naaldvilt zorgt voor een optimale vuil opname; De entreemat kan gecombineerd worden met aluminium schraap- en borstelprofiel of
borstelstrips. De Top Clean TREND® XL entreemat heeft een rubberen geluiddempende onderzijde, is gemakkelijk te reinigen en oprolbaar. Het Top
Clean TREND® XL systeem is verkrijgbaar in elke breedte en lengte en speciale vormen zijn tegen meerprijs leverbaar.

Aluminium Profiel

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

Bovenzijde /
Combinations

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.
• Aluminium torsie bestendig schraapprofiel.
• Borstelstrips van robuust polyamide 6.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding

Verzinkt draadstaal met kunststof mantel voor 22 en 27 mm mat hoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean TREND® XL 22 mm: 4 en 6 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

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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Top Clean TREND® XL Combinaties
Top Clean TREND® XL Naaldvilt

37mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

Mat
hoogte

37mm

Rolstoel toegankelijk

Recyclebaar

ca. 22mm

25mm
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Frame
hoogte

4mm
6mm

Top Clean TREND® XL Naaldvilt en Schraapprofiel

Frame
hoogte

4mm
6mm

4mm
6mm

37mm

Mat
hoogte

37mm
6,5mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk

ca. 22mm

25mm

Recyclebaar

Top Clean TREND® XL Naaldvilt en Borstelstrip

Frame
hoogte

4mm
6mm

4mm
6mm
11mm

37mm

Mat
hoogte

37mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk

ca.22mm

25mm

Recyclebaar

Top Clean TREND® XL Naaldvilt en Borstelprofiel

Frame
hoogte

4mm
6mm
37mm

37mm

Mat
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Recyclebaar

25mm

ca. 22mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean LIGHT Naaldvilt
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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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Getoonde kleuren zijn indicatief.

Top Clean LIGHT Naaldvilt

Frame
hoogte

35,8 mm

5mm

35,8 mm

Mat
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Recyclebaar

ca. 10mm

15mm

Corrosiebestendig

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Deze robuuste, compacte en ultra-dunne entreemat met een hoogte van slechts 10 mm kan direct op een vlakke ondergrond worden gelegd. Wij
raden deze versie aan voor binnen- en overdekte buitenruimten. Top Clean FLAT matten hebben een geluiddempende en antislip onderzijde van
PE-schuim. De Top Clean Flat entreemat heeft een geprofileerd aluminium aanloopprofiel. Door de open constructie van de mat valt het vuil door
de profielen en is de mat eenvoudig te reinigen.

Aluminium Profiel
en Aanloopprofiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060). Corrosiebestendig. Voorzien van vierzijdig aanloopprofiel.

Bovenzijde /
Combinaties

Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130,
Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
Rubberprofiel: Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig
rubber conform DIN 7863 (op verzoek brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1).

Onderzijde

Antislip PE schuimband.

Profiel Afstand

Top Clean FLAT 10 mm: 5 mm.

Uitwendige Afmeting

ca. 65 x 47 cm.

Compact en Ultra-Dun

Top Clean FLAT entreematten zijn apart verpakt
voor een goede productpresentatie.

Top Clean FLAT
Naaldvilt

Schraaprubber
Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Voor buitengebruik
Recyclebaar

010
antraciet

zwart

Getoonde kleuren zijn indicatief.

Antislip PE schuimband

Vierzijdig aanloopprofiel
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Top Clean FLAT – Compact en Ultra-Dun
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Top Clean STABIL Zware Belasting
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Top Clean Stabil is de zware uitvoering van de Top Clean TREND® entreemat. Een brede range naaldvilt, gecombineerd met borstelprofiel, schraaprubber of schraapprofiel is beschikbaar. Deze versie is speciaal ontwikkeld voor entreezones met veel voetgangersverkeer. De Top Clean STABIL
entreematten hebben een rubberen geluiddempende onderzijde, zijn gemakkelijk te reinigen en oprolbaar. De Top Clean STABIL systemen zijn
verkrijgbaar in elke breedte en lengte. Speciale vormen zijn tegen meerprijs leverbaar.

Aluminium profiel

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

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Aluminium torsie bestendig schraapprofiel
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding

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

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean STABIL 10, 17 en 22 mm: 4 en 6 mm.
Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform DIN 18650.
Flexibele afstandhouders van rubber.

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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Top Clean STABIL Combinaties
Top Clean STABIL Naaldvilt

29mm

29mm
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Frame
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

4mm
6mm

Rolstoel toegankelijk

Mat
hoogte

Palletwagen bestendig
10 mm
17 mm
22 mm

15mm
20mm
25mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean STABIL Naaldvilt en Schraaprubber

Frame
hoogte

29mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

4mm
6mm

29mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

10 mm
17 mm
22 mm

15mm
20mm
25mm

Recyclebaar

Wanddikte 2,5 mm

Corrosiebestendig

Top Clean STABIL Naaldvilt en Schraapprofiel

Frame
hoogte

29mm

4mm
6mm

4mm
6mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
29mm

Mat
hoogte

6,5mm

10 mm
17 mm
22 mm

15mm
20mm
25mm

Wanddikte 2,5 mm

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Top Clean STABIL Naaldvilt en Borstelprofiel

Frame
hoogte

29mm

4mm
6mm

29mm

Mat
hoogte
13 mm
17 mm
22 mm

15mm
20mm
25mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean STABIL XL Zware Belasting voor Grote Entrees
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Deze nieuwe Top Clean TREND®-versie is een duurzame en efficiënte oplossing voor grote entrees dankzij de toepassing van 39 mm brede profielen.
Het systeem is leverbaar in verschillende hoogten afhankelijk van het voetgangersverkeer. De entreematten worden uitgevoerd met naaldvilt,
borstelprofiel of schraapprofiel. Geschikt voor het berijden met palletwagens of trolleys. Geluidsabsorberend, stabiel, oprolbaar en gemakkelijk te
reinigen. Verkrijgbaar in elke breedte en lengte. Speciale vormen tegen meerprijs leverbaar.

Aluminium Profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 2,5 mm), voor volledige ondersteunde installatie.

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130,
Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Aluminium torsie bestendig schraapprofiel.
• Borstelstrips van robuust polyamide 6.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding

RVS staaldraad V2A voor Ø 3 voor 22 en 27 mm mat hoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean STABIL XL 22 en 27 mm: 4 en 6 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

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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Top Clean STABIL XL Combinaties
Top Clean STABIL XL Naaldvilt

39mm

Mat
hoogte

39mm
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Frame
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

4mm
6mm

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 22mm
ca.27mm

25mm
30mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean STABIL XL Naaldvilt en Schraaprubber
Frame
hoogte

4mm
6mm
39mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

Mat
hoogte

39mm

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 22mm
ca.27mm

25mm
30mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean STABIL XL Naaldvilt en Schraapprofiel
Frame
hoogte

4mm
6mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

4mm
6mm

39mm

Mat
hoogte

39mm
6,5mm

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 22mm
ca.27mm

25mm
30mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean STABIL XL Naaldvilt en Borstelprofiel
Frame
hoogte

4mm
6mm
39mm

39mm

25mm
30mm

Mat
hoogte

ca. 22mm
ca.27mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean OBJEKT Extreem Zware Belasting
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trolleyverkeer. Wij raden deze versie aan voor winkelcentra, luchthavens en treinstations. De extreem robuuste en duurzame profielen zijn bestand
tegen de passage van o.a. winkelwagens, bagage trolleys, palletwagens en heftrucks. Deze Top Clean-systemen zijn verkrijgbaar in elke breedte en
lengte; speciale vormen zijn beschikbaar tegen een meerprijs. De Top Clean OBJECT entreematten hebben een rubberen geluiddempende onderzijde,
zijn gemakkelijk te reinigen en oprolbaar.

Aluminium profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 3 mm), voor volledige ondersteunde installatie
(maximale afstand ondersteuning aan onderzijde mat bedraagt 300 mm).

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding

RVS staaldraad V2A Ø 3 mm.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean OBJECT, 22 mm: 5 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

NIEUW
Standaard Kleuren · Speciale Kleuren opties pag. 20

010
antraciet

020
licht grijs

030
gemeleerd
beige

Getoonde kleuren zijn indicatief.
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040
gemeleerd
blauw

Borstelprofiel

zwart

NIEUW
Schraaprubber

zwart

MATSYSTEMEN VOOR BINNENGEBRUIK

2

Top Clean OBJEKT Combinaties
Top Clean OBJEKT Naaldvilt
Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
40mm

5mm

40mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
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Frame
hoogte

Palletwagen bestendig
ca. 22mm

25mm

Heftruck bestendig
Recyclebaar

Wanddikte 3,0 mm

Corrosiebestendig

Top Clean OBJEKT Naaldvilt en Schraaprubber
Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

NIEUW
Frame
hoogte

40mm

5mm

40mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 22mm

25mm

Heftruck bestendig
Recyclebaar

Wanddikte 3,0 mm

Corrosiebestendig

Top Clean OBJEKT Naaldvilt en Borstelprofiel
NIEUW
Frame
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
40mm

5mm

40mm

Mat
hoogte

Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig

25mm

ca. 22mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 3,0 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean HIGH voor Hoge en Zware Belasting
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Tests uitgevoerd door onafhankelijke instituten hebben de uitstekende kwaliteit van deze variant bevestigd. Robuuste aluminium frames van 42 mm
hoogte kunnen belast worden tot 3.000 kg en garanderen een lange levensduur van dit systeem. Top Clean HIGH matten worden aanbevolen voor
entrees met extreem zwaar verkeer en worden geleverd met naaldvilt, borstelprofiel of schraaprubber. Deze Top Clean systemen zijn leverbaar in
elke breedte en lengte; speciale vormen zijn beschikbaar tegen meerprijs. De Top Clean HIGH entreematten hebben een rubberen geluiddempende
onderzijde, zijn gemakkelijk te reinigen en oprolbaar.

Aluminium Profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 3 mm), voor volledige ondersteunde installatie
(maximale afstand ondersteuning aan onderzijde mat bedraagt 300 mm).

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Geluiddempend Polyethyleen-Schuimband.

Verbinding

RVS staaldraad V2A Ø 3 mm.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean HIGH 42 mm: 5 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

Standaard Kleuren · Speciale Kleuren opties pag. 20

010
antraciet

020
licht grijs

030
gemeleerd
beige

Getoonde kleuren zijn indicatief.
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040
gemeleerd
blauw

Borstelprofiel

grijs

Schraaprubber

zwart

zwart
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Top Clean HIGH Combinaties
Top Clean HIGH Naaldvilt
29mm

29mm

Mat
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk

2 | BINNENGEBRUIK

5mm
Frame
hoogte

Palletwagen bestendig
ca. 42mm

45mm

Heftruck bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean HIGH Naaldvilt en Schraaprubber
5mm
Frame
hoogte

29mm

29mm

Mat
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 42mm

45mm

Heftruck bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean HIGH Naaldvilt en Borstelprofiel
5mm
Frame
hoogte

29mm

29mm

Mat
hoogte

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig

ca. 42mm

45mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm
Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean TREND® voor Normale Belasting
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Top Clean TREND® XL voor Toepassing in Grote Entrees
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Top Clean TREND® voor Normale Belasting
Wij raden deze effectieve entreemat aan voor buitengebieden. Rubber schraap- en borstelprofielen voorkomen de inloop van stenen en gruis in
het gebouw. Deze weer- en corrosiebestendige versie verwijdert vuil en vocht effectief. De Top Clean TREND® entreematten hebben een rubberen
geluiddempende onderzijde, zijn gemakkelijk te reinigen en oprolbaar. De Top Clean TREND® systemen zijn verkrijgbaar in elke breedte en lengte.
Speciale vormen zijn tegen meerprijs leverbaar.
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Aluminium Profiel

Torsie-bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, framedikte 1,5 mm). Corrosiebestendig.

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Bfl-s1 / Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Aluminium torsie bestendig schraapprofiel.
• Borstelstrips van robuust polyamide 6.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 2 mm voor 13 en 17 mm mathoogte, verzinkt draadstaal met kunststof mantel voor
22 en 27 mm mathoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean TREND® 10/13, 17, 22 en 27mm: 4 en 6 mm,
Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform DIN 18650.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

Borstelprofiel

grijs
22 en 27 mm

zwart
22 en 27 mm

Schraaprubber

grijs
13 en 17 mm
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zwart
13 en 17 mm

zwart

Borstelstrips

zwart

grijs
blauw
17 en 22 mm
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Top Clean TREND® Combinaties
Top Clean TREND® Schraaprubber

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

27mm

Voor buitengebruik

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

15mm
20mm
25mm
30mm

Recyclebaar

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

4mm
6mm

27mm

11mm

Mat
hoogte
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Top Clean TREND® Schraaprubber en Borstelstrips

Voor buitengebruik

Rolstoel toegankelijk
ca. 17mm
ca. 22mm

20mm
25mm

Recyclebaar

Top Clean TREND® Schraaprubber en Borstelprofiel

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

27mm

Mat
hoogte
ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

15mm
20mm
25mm
30mm

Voor buitengebruik

Recyclebaar

Top Clean TREND® Borstelprofiel

Frame
hoogte

27mm

4mm
6mm

27mm

15mm
20mm
25mm
30mm

Mat
hoogte
ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

Voor buitengebruik

Recyclebaar

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean TREND® XL voor Toepassing in Grote Entrees
Op maat gemaakte oplossingen voor ruime, architectonisch ambitieuze entrees. De profielen met een breedte van 37 mm, voorzien van rubberen
profielen met antislip functies en borstelprofiel verzamelen het vuil effectief en zorgen voor comfort. De toevoeging van aluminium schraapprofiel
verhoogt de reinigingsprestatie van de entreemat. Ook leverbaar met borstelstrips. Alle matten zijn corrosiebestendig, geluiddempend, stabiel,
oprolbaar en gemakkelijk te reinigen. Leverbaar in iedere breedte en lengte. Speciale vormen tegen meerprijs.
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Aluminium profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 2,5 mm), voor volledige ondersteunde installatie.

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Borstelstrips van robuust polyamide 6.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding

Verzinkt draadstaal met kunststof mantel .

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean TREND® XL 22 mm: 4 en 6 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

NIEUW

NIEUW

Borstelprofiel

zwart

Schraaprubber

zwart
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Kleuren Borstelstrips

zwart

grijs
blauw
17 en 22 mm
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Top Clean TREND® XL Combinaties
Top Clean TREND® XL Schraaprubber
NIEUW
Frame
hoogte

4mm
6mm

Voor buitengebruik

37mm

Mat
hoogte

37mm

Rolstoel toegankelijk

Recyclebaar

ca. 22mm

25mm
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Top Clean TREND® XL Schraaprubber en Borstelstrips
NIEUW
Frame
hoogte

4mm
6mm
11mm

37mm

Voor buitengebruik

4mm
6mm

Mat
hoogte

37mm

ca.22mm

25mm

Rolstoel toegankelijk

Recyclebaar

Top Clean TREND® XL Schraaprubber en Borstelprofiel
NIEUW
Frame
hoogte

4mm
6mm
37mm

37mm

Mat
hoogte

Voor buitengebruik

Recyclebaar
ca. 22mm

25mm

Top Clean TREND® XL Borstelprofiel
NIEUW
Frame
hoogte

4mm
6mm
37mm

37mm

Mat
hoogte

Voor buitengebruik

Recyclebaar
25mm

ca. 22mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean BRUSH Borstelstrips

Aluminium Profiel

Torsie-bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, framedikte 1,1 mm).

Bovenzijde

Borstelstrips van robuust polyamide 6.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 2 mm voor 17 mm mathoogte, verzinkt draadstaal met kunststof mantel voor 22 mm
mathoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean BRUSH 17 en 22 en 27 mm: 5 mm,
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

Kleuren Borstelstrips

zwart

grijs

blauw

Top Clean BRUSH Borstelstrips
Frame
hoogte

11mm

5mm

20mm
25mm

Mat
hoogte

ca. 17mm
ca. 22mm

Voor buitengebruik

Recyclebaar

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Design en een indrukwekkende functionaliteit in één systeem. Winnaar van de Duitse Design Award
2016. Top Clean BRUSH heeft slanke aluminium profielen voor een efficiënte vuilopname. De borstelstrips
dragen bij aan een maximaal reinigingsvermogen van de entreemat, ook bij zwaar geprofileerde schoenen. Wij raden deze versie vooral aan voor gebruik in bos- en landbouwgebieden en bij sportvelden.
Top Clean BRUSH heeft geluidsisolatie en is stabiel, oprolbaar en gemakkelijk te reinigen. Dit Top Clean
systeem is leverbaar in elke breedte en lengte; Speciale vormen zijn beschikbaar tegen meerprijs.

3
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Top Clean STABIL voor Zware Belasting
Extreme belasting – deze entreemat met een sterk reinigende functie is bestand tegen een hoge belasting, zelfs bij een profielhoogte van slechts 10
mm. De profielen zijn dimensionaal stabiel en uiterst duurzaam. Wij raden dit systeem aan voor entrees met een hoog voetgangersverkeer. Geschikt
voor het berijden met palletwagens en trolleys. Schraaprubber, afgewisseld met borstel- en schraapprofiel zorgen voor optimale bescherming tegen vuil
en vocht. Geluidsabsorberend, stabiel, oprolbaar en gemakkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in elke breedte en lengte. Speciale vormen tegen meerprijs.
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Aluminium Profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 2,5 mm), voor volledige ondersteunde installatie.

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber conform
DIN 7863, Brandklasse Bfl-s1 / Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 2 mm voor 10/13 en 17 mm mathoogte, RVS draadstaal V2A Ø 3 mm voor 22 mm mathoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean TREND® 10/13, 17, en 22: 4 en 6 mm,
Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform DIN 18650.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

Borstelprofiel

grijs
22 mm

Schraaprubber

zwart
22 mm

grijs
13 en 17 mm
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13 en 17 mm

zwart
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Top Clean STABIL Combinaties
Top Clean STABIL Schraaprubber
Voor buitengebruik
Frame
hoogte

29mm

4mm
6mm

29mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

15mm
20mm
25mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Frame
hoogte

29mm

4mm
6mm
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Top Clean STABIL Schraaprubber en Borstelprofiel
Voor buitengebruik
29mm

Mat
hoogte
ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm

15mm
20mm
25mm

Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean STABIL Borstelprofiel

Frame
hoogte

29mm

4mm
6mm

Voor buitengebruik
29mm

Mat
hoogte
ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm

15mm
20mm
25mm

Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean STABIL XL voor Toepassing in Grote Entrees

NIEUW

Dit Top Clean entreemat systeem biedt een superieur draagvermogen en effectieve bescherming tegen vuil en vocht voor architectonisch ambitieuze
entrees. De 39 mm brede profielen zijn ideaal voor grote ruimten. Dankzij het hoge draagvermogen is dit systeem een efficiënte en duurzame oplossing.
De schraaprubber- en borstelprofielen beschermen tegen uitglijden. Geluiddempend, stabiel, oprolbaar en gemakkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in elke
breedte en lengte. Speciale vormen tegen meerprijs.
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Aluminium profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 2,5 mm), voor volledige ondersteunde installatie.

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 3 mm voor 22 en 27 mm mathoogte .

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean STABIL XL 22 en 27 mm: 4 en 6 mm,
Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform DIN 18650.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

Borstelprofiel

zwart

Schraaprubber

zwart
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Top Clean STABIL XL Combinaties
Top Clean STABIL XL Schraaprubber
Frame
hoogte

4mm
6mm
39mm

Voor buitengebruik
Mat
hoogte

39mm

ca. 22mm
ca.27mm

25mm
30mm

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig
Recyclebaar

Wanddikte 2,5 mm

Corrosiebestendig

Frame
hoogte

4mm
6mm
39mm
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Top Clean STABIL XL Schraaprubber en Borstelprofiel
Voor buitengebruik
Mat
hoogte

39mm

ca. 22mm
ca.27mm

25mm
30mm

Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean STABIL XL Borstelprofiel
Frame
hoogte

4mm
6mm
39mm

Voor buitengebruik
39mm

25mm
30mm

Mat
hoogte

ca. 22mm
ca.27mm

Palletwagen bestendig
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean OBJEKT Extreem Zware Belasting
Uitgebreide duurtests hebben het uitstekende draagvermogen van de Top Clean OBJEKT-versie met 40 mm profielen bevestigd. Geschikt voor het
bereiden met ieder type transportwagen (max. 2.500kg). Deze versie is ontwikkeld voor entrees met een extreem hoog voetgangersverkeer. Wij
raden Top Clean OBJEKT aan voor buitengebieden van winkelcentra, luchthavens en stations. De robuuste borstelprofielen zorgen voor optimale
bescherming tegen vuil en vocht. Om het reiniging effect te verhogen kunnen schraaprubber profielen worden gecombineerd.
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Aluminium Profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 3 mm), voor volledige ondersteunde installatie
(maximale afstand ondersteuning aan onderzijde mat bedraagt 300 mm).

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende antislip profielen.

Verbinding

RVS staaldraad V2A Ø 3 mm.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean OBJECT, 22 mm: 5 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

NIEUW

NIEUW

Borstelprofiel

zwart

Schraaprubber

zwart
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Top Clean OBJEKT Combinaties
Top Clean OBJEKT Schraaprubber
Voor buitengebruik

NIEUW
Frame
hoogte

40mm

5mm

40mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig

ca. 22mm

25mm

Recyclebaar

Wanddikte 3,0 mm

Corrosiebestendig

Voor buitengebruik

NIEUW
Frame
hoogte
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Top Clean OBJEKT Schraaprubber en Borstelprofiel

40mm

5mm

40mm

Mat
hoogte

Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig

ca. 22mm

25mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 3,0 mm

Top Clean OBJEKTmit Borstelprofiel
NIEUW
Frame
hoogte

Voor buitengebruik

40mm

5mm

40mm

Mat
hoogte

Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig

25mm

ca. 22mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 3,0 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Top Clean HIGH voor Hoge en Zware Belasting
Dankzij 2,5 mm wanddikte 42 mm hoge profielen is deze Top Clean variant ideaal voor entrees met zwaar voetgangersverkeer. We raden dit
systeem aan voor entrees met een frequentie van meer dan 5000 kruisingen per dag. Robuuste materiaalkenmerken maken het duurzame Top
Clean HIGH profielsysteem tot een bijzonder economische oplossing. Borstelprofielen en schraaprubber zorgen voor een zeer effectieve vuilopname.
Geluiddempend, stabiel, oprolbaar en gemakkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in elke breedte en lengte. Speciale vormen tegen meerprijs.

3 | BUITENGEBRUIK

Aluminium profiel

Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, wanddikte 3 mm), voor volledige ondersteunde installatie
(maximale afstand ondersteuning aan onderzijde mat bedraagt 300 mm).

Bovenzijde /
Combinaties

Gekozen kan worden uit verschillende inlage combinaties:
• Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber
conform DIN 7863, Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.

Onderzijde

Geluiddempend Polyethyleen-Schuimband.

Verbinding

RVS staaldraad V2A Ø 3 mm.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean HIGH 42 mm: 5 mm.
Flexibele afstandhouders van rubber.

Profiel Kleuren

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

Borstelprofiel

grijs

Schraaprubber

zwart

zwart
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Top Clean HIGH Combinaties
Top Clean HIGH Schraaprubber
Voor buitengebruik

5mm
Frame
hoogte

29mm

29mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Palletwagen bestendig

ca. 42mm

45mm

Heftruck bestendig
Recyclebaar

Wanddikte 2,5 mm

Corrosiebestendig

5mm
Frame
hoogte

29mm

29mm

Mat
hoogte
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Top Clean HIGH Schraaprubber en Borstelprofiel
Voor buitengebruik
Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig
ca. 42mm

45mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig

Wanddikte 2,5 mm

Top Clean HIGH Borstelprofiel
5mm
Frame
hoogte

29mm

29mm

Mat
hoogte

Voor buitengebruik
Palletwagen bestendig
Heftruck bestendig

ca. 42mm

45mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig
Wanddikte 2,5 mm

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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VEILIGHEID IN
ENTREEGEBIEDEN

59

Tactiele Begeleidingssystemen in Entrees
voor Blinden en Slechtzienden

61

Safe Clean TREND: Luminiserende Veiligheidsmat Combinaties

Visuele en tactiele begeleidingssystemen geïntegreerd in de entreematten
helpen blinden en slechtzienden om
hun weg in een gebouw te vinden. Het
geleidingsysteem is in iedere gewenste
breedte uit te voeren en kan worden
gebruikt in combinatie met ieder profiel. Het systeem is beschikbaar voor
alle mathoogten, in alle naaldvilt en
borstelprofiel kleuren.
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Tactiele Begeleidingssystemen in Entrees voor Blinden
en Slechtzienden
Vooral in openbare gebouwen zijn visuele begeleidings- en oriëntatiesystemen in entrees essentieel. Voor slechtzienden zijn echter extra tactiele
systemen nodig voor de oriëntatie. Wij hebben een veiligheidsconcept ontwikkeld en geïntegreerd in onze entreemat systemen om slechtzienden
direct bij binnenkomst hun weg in het gebouw te kunnen laten vinden.
Door de combinatie van de Top Clean aluminium entreemat systemen met blindegeleide profielen ontstaan individuele barrière vrije oplossingen.
Voor de geleide functie worden verschillende inlage toegepast in structuur en kleur, de profielen worden vervolgens in tegengestelde richting van
de standaard mat gemonteerd. Dit tactiele begeleidingssysteem kan gemakkelijk worden waargenomen door de voeten of met de blindenstok. Het
door meerdere zintuigen waargenomen systeem verhoogt het veiligheidsniveau.
Toepasbaar met ieder Profiel
Het ontwerp van ons begeleidingssysteem volgens DIN 18040-1 kan worden geïntegreerd in ieder individueel architectonisch plan. Het systeem is
toepasbaar voor iedere Top Clean entreemat. Een verscheidenheid aan varianten van naaldvilt, schraap- en borstelprofiel is leverbaar in talrijke kleuren
en verschillende profielhoogtes. Daarnaast kunnen de aluminium profielen worden voorzien van een poedercoating in iedere RAL-kleur.
Maatwerk voor binnen- en buitengebruik

4 | VEILIGHEID

Het Top Clean programma biedt oplossingen voor binnen- en buitengebruik, met normaal en zwaar voetgangersverkeer, op maat gemaakt in iedere
afmeting. Speciale vormen met uitsparingen, diagonalen of rondingen worden op aanvraag aangebracht geleverd. Geluiddempende rubberen
profielen aan de onderzijde van de mat voorkomen hinderlijk loopgeluid.

Tactiel Begeleidingssysteem Top Clean TREND®
Tactiel Begeleidingssysteem
Rolstoel toegankelijk
Frame
hoogte

27mm

27mm

15mm
20mm
25mm

27mm

Mat
hoogte
ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
Voor buitengebruik
Recyclebaar
Corrosiebestendig

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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Safe Clean TREND: NIEUW
Luminiserende Veiligheidsmat Combinatiem
De veiligheidsmat Safe Trend is ontwikkeld om te integreren binnen veiligheidssystemen van openbare gebouwen. Dankzij de witte veiligheidsstroken
die sterk contrasteren met de overige matdelen, is deze entreemat ook bijzonder zichtbaar voor personen met een handicap. Dit is met name
belangrijk omdat entreematten vaak een afwijkende antislip weerstand hebben dan de omliggende vloer.
Het Safe TREND-systeem toont zijn volle functie bij het plotseling uitvallen van licht. De speciale in de mat verwerkte fotoluminiserende strip geeft
een effectief geel groen licht. De mat blijft zichtbaar zelfs in volledige duisternis. In- en uitgangen en vluchtdeuren zijn veel makkelijker te vinden
dankzij de luminescerende eigenschappen van Safe Clean TREND. Andere veiligheidsvoorzieningen, zoals lichtgevende vluchtwegen, tekens of
geleidestroken dicht bij de grond, sluiten perfect aan bij deze veiligheidsmat.
Tactiele systeemcombinaties: Tactiele vloerindicatoren zijn belangrijke hulpmiddelen voor gehandicapten of slechtzienden. De luminiserende veiligheidsstroken van de Safe Clean TREND mat kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met ons tactiele begeleidingssysteem. Oriëntatiehulpmiddelen
die verschillende menselijke zintuigen aanspreken, bieden extra veiligheid in een entree. Het Safe Clean TREND-systeem heeft in 2017 de ICONIC
AWARD: Interior Innovation – Best of Best ontvangen.

4 | VEILIGHEID

Neem contact met ons op indien u een veiligheidssysteem in uw entree wil toepassen. Wij geven u graag een passend advies.

Tactiel Begeleidingssysteem Safe Clean TREND
Tactiel Begeleidingssysteem

Frame
hoogte

27mm

11mm 11mm

27mm

Mat
hoogte

Rolstoel toegankelijk
Voor binnengebruik of
overdekte ruimten

20mm
25mm

ca. 17mm
ca. 22mm

Voor buitengebruik
Recyclebaar

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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65

Top Clean TREND® CURVE

67

De eerste indruk telt. Matsystemen in uw Huisstijl

68

Geïntegreerde logo’s in RVS

68

Logo’s voorzien van LED verlichting

Vorm volgt functie: Ronde entreematten kunnen worden gerealiseerd
passend binnen het architectonisch
ontwerp. Voor een straal groter dan
60 cm zijn gebogen matprofielen leverbaar. Gekozen kan worden tussen
verschillende naaldvilt kleuren of
combinaties met borstelprofielen.
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Top Clean TREND® CURVE
Dit systeem combineert een hoog reinigend vermogen met een innovatief design. De gebogen matten zijn leverbaar in diverse maten en met
verschillende naaldvilt- of borstelinlage voor binnen- of buitentoepassing. Deze Top Clean TREND® CURVE entreematten hebben een rubberen
geluiddempende onderzijde, zijn gemakkelijk te reinigen en zijn niet oprolbaar.

Aluminium Profiel

Torsie-bestendige aluminium profielen (EN AW 6060, framedikte 1,5 mm).

Bovenzijde

Maak uw keuze:
• Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 conform DIN 51130.
• Meerrijig borstelprofiel, zwaar belastbaar nylon 6, antislip R13 volgens DIN 51130.
• Op aanvraag: antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte. Zwaar belastbaar en
UV-bestendig rubber conform DIN 7863. Antislip R9 conform DIN 51130, Brandklasse Bfl-s1 / Cfl-s1
volgens DIN EN 13501-1.

Onderzijde

Rubberen geluiddempende en antislip profielen.

Verbinding

RVS draadstaal V2A Ø 2 mm voor 17 mm mathoogte, verzinkt draadstaal met kunststof mantel voor 22 mm
mathoogte.

Opsluiting

Door middel van een RVS schroef.

Profiel Afstand

Top Clean TREND® 17 en 22 mm: 4 mm. Flexibele afstandhouders van rubber.

Afmetingen

Leverbaar in iedere afmeting, kleinste radius is 60 cm. Grootste profiellengte (booglengte) is 300 cm. Profiel gebogen
tot 180° (halve cirkel).

Profiel Kleuren

Naturel kleurig aluminium.

OOK L E V E R BA A R I N S TA B I L U I T VO E R I N G

Standaard Kleuren · Speciale Kleuren opties pag. 20

020
licht grijs

030
gemeleerd
beige

040
gemeleerd
blauw

grijs
22 mm

Schraaprubber

zwart
22 mm

grijs
17 mm

zwart
17 mm

zwart
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010
antraciet

Borstelprofiel

Getoonde kleuren zijn indicatief.

Top Clean TREND® CURVE
Model Top Clean TREND®
Frame
hoogte

27mm

4mm

Voor binnengebruik of
overdekte ruimten
27mm

20mm
25mm

Mat
hoogte

ca. 17mm
ca. 22mm

Voor buitengebruik
Rolstoel toegankelijk
Recyclebaar

Voorzien van hoog geluiddempende rubberen profielen!
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De eerste indruk telt
Matsystemen in uw Huisstijl
De entree weerspiegelt de identiteit en uitstraling van een bedrijf. In een professionele
entree zullen bezoekers zich comfortabel en ontspannen voelen bij binnenkomst. Interieurontwerp, verlichting, decoratie - elk element telt. Een schone uitstraling is eveneens
een belangrijk element. De efficiënte en duurzame entreemat systemen van het TOP
CLEAN label sluiten hierbij naadloos aan.
Om uw “corporate identity” nog meer te benadrukken, kunnen onze entreematten
worden voorzien van uw bedrijfslogo. Verschillende productiemethoden zijn ontwikkeld
voor het integreren van logo’s en namen in TOP CLEAN entreemat systemen. Het resultaat is een effectieve entreemat met een hoge attentiewaarde. Verschillende profielen
en inlagen kunnen worden gecombineerd ter realisatie van individuele wensen. Of de
entreemat bestemd is voor een openbaar gebouw, hotel of kantoor, afhankelijk van uw
wensen kunnen verschillende profielen en inlagen worden gecombineerd.
Alles wat wij nodig hebben is een afbeelding in jpg, pdf of dxf formaat. Neem contact
met ons op voor een op maat gesneden oplossing.

Duurzame systemen met Naaldvilt combinaties
Wij integreren logo’s, afbeeldingen en vormen in Top Clean premium entreematten
voorzien van naaldvilt - in met de handgemaakte kwaliteit. Sjablonen worden met een
laser uit het naaldvilt gesneden, vergelijkbaar met de maquette techniek. Het gesneden
naaldvilt wordt vervolgens in de profielen verlijmd. De ontwerpen kunnen worden
vervaardigd in de standaard kleuren (pag. 20). De afmeting van het logo dient een
gelijke of kleiner te zijn dan de afmeting van de entreemat. Dankzij de toegepaste
lasertechniek zijn de logo’s slijtvast ook bij zwaar voetgangersverkeer.
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Deze techniek is alleen toepasbaar voor grotere logo’s en teksten maar niet voor logo’s
met kleurverloop, of kleinere details.

Catalogus 2017 · 2018 | 67

5

DESIGN IN ENTREEGEBIEDEN

Geïntegreerde logo’s in RVS
Teksten - uw slogan, bedrijfsnaam of welkomstbericht worden op maat in het RVS profiel
aanbracht. Een breed scala aan lettertypen is beschikbaar. Alles wat wij nodig hebben
is uw afbeelding of tekst.
Extra brede profielen bieden extra ruimte voor afbeeldingen of slogans. Onze profielen
zijn ca. 60 mm breed en vervaardigd uit geborsteld RVS. Afhankelijk van de gekozen
entreemat kan de breedte van het profiel maximaal 120 mm bedragen.
Middels een aan de achterzijde bevestigde staalplaat kan in iedere RAL-kleur het
uitgesneden deel van de tekst of logo worden geaccentueerd.
Deze stijlvolle optie is leverbaar voor Top Clean TREND en Top Clean STABIL entreemat
systemen.

Logo’s voorzien van LED verlichting
Een geavanceerde oplossing voor de meest veeleisende relatie: LED verlichting kan
worden aangebracht aan de achterzijde van het uitgesneden deel van de tekst waaronder transparant plexiglas is bevestigd. Indien er gekozen wordt voor verlichting dient
vooraf de juiste elektrische voorziening te zijn aangebracht aan de onderzijde van het
profiel. (Te installeren door de klant).

5 | DESIGN
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Geanodiseerde corrosiebestendige profielen
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Speciale vormen: Frames en Matten
Prijsbepaling voor rond gedeelde matten en frames
De bepaling van de prijs voor ronde entreematten is afhankelijk van de wijze waarop de entreemat dient te worden gedeeld. Er zijn drie standaard
varianten leverbaar.

Type 1: + Deling
Meerprijs alleen voor ronde
snijvlak (rode lijn).

Type 2: Y Deling
Meerprijs voor ronde snijvlak
en 4 diagonalen (rode lijnen).

2

3

Meerprijs wordt aan basisprijs
toegevoegd.

Type 3: X Deling
Meerprijs voor ronde snijvlak
en 8 diagonalen (rode lijnen).

1

1

8

2

7
6

3
4

Meerprijs wordt aan basisprijs
toegevoegd.

4

5

Meerprijs wordt aan basisprijs
toegevoegd.

Prijs bepaling voor uitsparingen, diagonalen en rondingen voor matten en frames
De rode lijnen in de onderstaande tekeningen geven de extra kosten weer voor het op maat produceren van de matten of frames. Bepalend is het
werkelijk oppervlak van de mat vermeerderd met de kosten voor het op maat maken volgens versies a, b of c.
De rode lijnen geven de verschillende mogelijkheden aan. Wij maken hier graag een aanbieding voor. Vraag naar onze mogelijkheden met betrekking
tot het digitaal inmeten van uw entreemat.

Meerprijs wordt aan basisprijs
toegevoegd.

b) Diagonaal
Meerprijs voor diagonalen
(rode lijn)

Meerprijs wordt aan basisprijs
toegevoegd.

c) Ronding
Meerprijs voor rondingen
(rode lijn)

Meerprijs wordt aan basisprijs
toegevoegd.
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a) Uitsparingen
Meerprijs voor uitsparingen
(rode lijn)

SON DER A NFERTIGUNGEN

Kies tussen helder rood, licht geel en
meer kleuren voor uw individuele
ontwerp. Elke Top Clean versie is beschikbaar in de door u gewenste
kleur. Voor poedercoating versies
kunt u elke gewenste RAL kleur selecteren.

KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN
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Individueel Ontwerp
Individuele Profielkleuren
Het effect van kleuren heeft een grote impact op onze beleving in een ruimte. In
harmonie of contrast, kleuren bepalen mede de sfeer in een ruimte. Om deze reden
leveren wij onze entreemat systemen in een breed scala gepoedercoate profielen in elke
RAL-kleur. Daarmee passen de TOP CLEAN aluminium entreemat systemen naadloos
in ieder ontwerp.
Vrijheid in ontwerp - wij leveren effectief reinigende matsystemen volgens uw wensen.
Combinatie van naaldvilt en borstelprofielen kunnen in vele kleursamenstellingen gerealiseerd worden passend binnen uw ontwerp. Bijvoorbeeld met stijlvolle zwarte of
opvallende intens rode profielen.

Hoogwaardig Afgewerkt:
Geanodiseerde corrosiebestendige
profielen
Geanodiseerde aluminiumprofielen zijn bijzonder hard, krasvast en corrosiebestendig.
Hierdoor zijn deze entreemat systemen ook geschikt voor gebruik buitenshuis en
beschermd tegen chemische invloeden. Geanodiseerde profielen zijn nauwelijks duurder
dan profielen voorzien van een poedercoating.

6 | KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

De kleur maakt deel uit van de geanodiseerde laag en is daardoor slijtvast. Naast
standaard kleuren bieden wij naturel geanodiseerde aluminiumprofielen en variaties
in het licht brons, medium brons, donker brons en zwart. Geanodiseerde profielen zijn
ook leverbaar in kleine afmetingen.
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SPECIALE Hoekframes
Het is aanbevolen iedere GEGGUS entreemat te monteren inclusief een inbouwframe, tenzij
deze reeds in de bestaande bouw werd aangebracht. Door toepassing van een inbouwframe
blijft de entreemat op haar plaats liggen en vereenvoudigd het de reiniging van de entreemat.

Materiaal

Hoekprofiel, aluminium of RVS.

Toepassing

Voor Top Clean matten 10 / 13, 17, 22, 27 en 42 mm.

Hoogte

15, 20, 25, 30 en 45 mm.

Profiel Kleuren

Aluminium profielen voorzien van poedercoating in iedere RAL kleur (meerprijs).

Speciale vormen

Tegen meerprijs kan op basis van een aangeleverde tekening of sjabloon iedere gewenste vorm op klantspecificatie
worden geleverd.

Recyclebaar

Corrosiebestendig

Frame met hoekverbinding en inmetsel ankers
(los geleverd).

Verbindingsets en ankers worden los geleverd.

Een rood hoeklijn wordt als hulpstuk geleverd bij een
profielbreedte langer dan 2 m.

T-Profielen
Toepasbaar voor Top Clean matten zonder verbindingssets in de profielrichting. Vereenvoudigd het plaatsen van de mat in het frame, ook na het
reinigen. (meerprijs)
Materiaal

Aluminium T-profiel.

Toepassing

Toepasbaar voor 17, 22 en 27 mm Top Clean matten.

Hoogte

20, 25 of 30 mm.

Kleuren

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

T-Profiel
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Montage instructies inbouwframes
➔ Het frame dient aan de bovenzijde volledig uitgelijnd te zijn met de vloer (zie tekening). Houdt u er rekening mee dat het vloeroppervlak glad
en waterpas is aangebracht. Repareer oneffenheden in de vloer.
➔ Bij grotere afmetingen (> 2 m) wordt een hoeklijn-montagehulpstuk meegeleverd om een rechthoekige montage van het frame te garanderen
(zie foto).
➔ Verstekhoeken kunnen nauwkeurig worden verbonden door het aanbrengen van speciale hoekconnectoren (los meegeleverd). Profielen met
een lengte > 120 cm worden geleverd met inmetselankers.
➔ Frames en matten monteren volgens de instructies zorgen voor een veilige entree. De ruimte tussen de mat en het frame bedraagt slechts 2
mm, het juist plaatsen van de mat is daarom van groot belang.

vul de ruimte met kit (ca. 3 mm)
of gelijksoortig materiaal (advies)

mat

Hoogte

frame uitgelijnd met bovenzijde vloer
(tegels, parket, vloerbedekking enz.)

frame

hoekverbinding
D = ca. 7 mm

vloer afwerken op hoogste
niveau van het frame
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inmetsel anker

Een ideale oplossing voor het opvangen van ingelopen vuil en waar het
verwijderen hiervan met grotere intervallen plaatsvindt, is de toepassing van
een vuil opvangbak onder de mat. Ter
vereenvoudiging van de reiniging kan
deze combinatie worden aangesloten
op een drainagesysteem.
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Vuil Opvangbakken RVS of Aluminium
De vuil opvangbakken zijn gefabriceerd uit RVS of aluminium en zorgen voor zowel het opvangen van vuil als afvoeren van water. De opvangbakken
zijn van gelijke grootte als de entreemat. Iedere gewenste afmeting is leverbaar. De aangelaste draagframes in de looprichting realiseren een solide
inbouwframe voor de entreemat. Vuil opvangbakken zijn maximaal 2900 mm breed en 1400 mm lang. Bakken uit meerdere delen op aanvraag.

Materiaal

RVS of aluminium, waterdicht en draagprofiel eveneens van RVS of aluminium, maximale afstand dragers 250 mm en
voorzien van uitsparing voor waterafvoer.

Toepassing

Voor toepassing met Top Clean STABIL 17 en 22 mm; voor Top Clean OBJEKT 22 mm; Top Clean HIGH 42 mm.

Ontwerp

Rechthoekige en speciale vormen, mogelijk uit meerdere delen, waterdicht en met aparte waterafvoer.

Afvoer

Bestaat uit een 60 mm (1½ inch) RVS waterafvoer in het midden van de bak of op klantspecificatie.

Speciale Afmeting

Indien gewenst kan de vuil opvangbak van RVS of aluminium van inmetsel ankers worden voorzien. Versterkte ankers
t.b.v. toepassing bij zeer zwaar verkeer is optioneel (meerprijs).

Ontwerp

Standaard hoogte

breedte

lengte

RVS of aluminium

50 mm

2900 mm

1400 mm

RVS of aluminium

75 mm

2850 mm

1350 mm

Niet standaard hoogten op aanvraag;
grotere afmetingen in meerdere delen en met separate afvoer.
Prijslijst op aanvraag.
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Aanloopprofiel voor Top Clean matten
Het aluminium aanloopprofiel kan worden toegepast bij alle Top Clean 10 en 17 mm aluminium profielmatten. Het profiel sluit de entreemat op,
voorkomt struikelen en dient als aanloop voor o.a. rolstoelen en winkelwagens.

Materiaal

Torsie bestendige gegroefde aluminium profielen.

Toepassing

Voor toepassing met Top Clean ca. 10 en 17 mm.

Kleuren

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

Onderzijde

Antislip PE schuimband.

Aanloopprofiel

Aanloopprofiel aan één zijde.
Het profiel is gekoppeld aan de entreemat.

Aanloopprofiel aan drie zijden. Het profiel is niet gekoppeld aan de
entreemat maar kan worden bevestigd aan de vloer.

Aanloopprofiel aan twee zijden.
Het profiel is gekoppeld aan de entreemat.

Aanloopprofiel aan alle zijden. Het profiel is niet gekoppeld aan de
entreemat maar kan worden bevestigd aan de vloer.

Ramped Edge Frame

35 mm
Hoogte
ca. 10 mm
ca. 17 mm

Recyclebaar
Corrosiebestendig
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Reiniging en Onderhoud
Hoge reinigingskracht en een lange levensduur zijn de meest kenmerkende eigenschappen van Geggus Entreemat Systemen. Om de
optimale prestaties van de matten te behouden, volg de instructies
voor installatie en onderhoud. Het regelmatig schoonmaken van
de mat verlengt de levensduur en beschermt de entree tegen het
inlopen van vuil en vocht.

Om een lange levensduur te garanderen, adviseren wij het volgende:
► Regelmatig schoonmaken: Reinig het oppervlak van de
aluminium profielmat regelmatig met een stofzuiger. Zet de
stofzuiger op de hoogste stand.
► Schoonmaken bij sterke vervuiling: Rol de mat op en verwijder
het vuil onder de mat met een stofzuiger en bezem.
► Schoonmaken bij extreme vervuiling: Extreem vervuilde
matten kunnen met behulp van een hoge druk reiniger worden

gereinigd. Na het reinigen plaats de mat in een verticale positie
om snel te drogen. Plaats de droge mat terug in de matuitsparing.
► Vervanging van het naaldvilt: Zwaar vervuild naaldvilt kan
door de klant vervangen worden. Naaldviltstroken en oude lijmresten dienen te worden verwijderd, waarna nieuwe naaldvilt
stroken eenvoudig kunnen worden ingeplakt.

Vervanging van het naaldvilt
Vervuiling van de entreemat door, o.a. sigarettenpeuken, kauwgom alsmede olievlekken kan een ernstig afbreuk doen aan de reinigende functie van
entreematten. Om deze reden hebben we een methode ontwikkeld voor het vervangen van zwaar vervuild naaldvilt. De versleten naaldviltstroken
worden losgemaakt van het aluminiumprofiel van de mat zodat resten en vuil van het basisframe kunnen worden verwijderd. Middels een zelfklevend
tape, op de achterzijde van de nieuwe naaldviltstroken, kunnen de naaldviltstroken eenvoudig worden aangebracht.

1.Gebruik een standaard schroevendraaier om de beschadigde
naaldviltstroken te verwijderen.

2. Lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.

3. Verwijder de plakstrip van de nieuwe naaldvilt stroken en plaats
deze zorgvuldig in de gewenste positie. Sla het naaldvilt op zijn
plaats met behulp van een rubber hamer.
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Aanbevolen werkwijze

M A IL F O RM UL I E R

Offerte

Order

Project:
Product type:
Profiel Afstand :

ca. 4 mm

ca. 6 mm

Profiel hoogte:

ca. 10 / 13 mm

ca. 17 mm

Frame benodigd:

ja

nee

Type frame:

Aluminium

RVS

ca. 22 mm

ca. 27 mm

ca. 42 mm

Bovenzijde:
Kleur naaldvilt:

De verstrekte maten zijn:

Uitwendige afmeting
Inwendige afmeting

Uitwendige maten frame:

Beton

Inwendige maten frame:
Lengte aluminium profiel

Exacte mat afmeting:
Aantal:

stuks
Looprichting

Speciale vorm volgens tekening:
(stuur mee)
Speciale afmeting volgens sjabloon:
(wordt apart verzonden)
Profiellengte:

cm

Looprichting:

cm

Zoveel als mogelijk worden entreematten uit één deel geproduceerd. Afmetingen groter dan 300 cm of gewichten thaworden in meerdere delen
geleverd om de handelbaarheid van de entreemat te behouden.

Stuur mij een offerte voor het inmeten van een mat.

Stuur mij een digitale catalogus en prijslist.

Stuur mij een offerte voor het leggen van een mat.

Stuur mij een monsterbox.

1. Factuuradres:

2. Afleveradres (indien niet gelijk aan factuuradres)

Bedrijfsnaam:

Bedrijfsnaam:

Debiteurennummer (indien bekend):

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Land:

Land:
Telefoon:

Telefoon:
Mobiel:

Gevraagde leverdatum:

E-mail:

Datum / Handtekening:
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