
Premium Entreemat Systemen
Overzicht Aluminiumprofielmatten en accessoires

Voor zware belasting en  
intensief loopverkeer

Langdurige vorm stabiliteit   
dankzij de 39mm brede profielen

Kan voertuigen   
tot 3000 kg dragen! Geschikt voor pompwagens, heftrucks enz.

Laser gesneden tekst of logo

Top Clean STABIL 10 / 17 / 22 mm
voor zware belasting

Top Clean Stabil XL 22 / 27 mm
voor toepassing in grote ruimtes

Top Clean HIGH 42 mm
voor extreem zware belasting

Top Clean OBJEKT 22 mm
voor extreme belasting

Roestvrij staal element met bedrijfslogo
voor een prestigieuze entree

Oplichtend logo element
LED technologie

High-end oplossing: LED tekst of logo

Voor exacte en stevige installatie van de matten
Voor gemakkelijke  
installatie van meerdere elementen

Vuilvang bak gemaakt van  
roestvrij staal V2A of aluminium

SPEZIAL Hoekframes T-Profielen voor hoekframes

Vuilvang bakken
voor uitgebreide vuilvang en gecontroleerde drainage

Optimale vuilvang
Doorontwikkelde versie 
van de Top Clean TREND® serie 

Mat hoogte ongeveer gelijk aan tegeldiktes

Top Clean TREND® 12 / 17 / 22 /27 mm
voor gemiddelde belasting

Top Clean TREND® XL 22 mm
voor toepassing in grote ruimtes

Top Clean TREND®  
GREEN MOTION 22 mm

Top Clean LIGHT 10 mm
kan zonder frame worden geïnstalleerd £	Voor gedetailleerde informatie van de Top Clean entreematten en meer  

premium kwaliteit producten, bezoek www.geggus.nl

£	We sturen u graag gratis onze productcatalogus en samples.

£	Voor klantspecifieke vragen – bel gerust!

Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar

Top Clean TREND® CURVE 17 /  22 mm
gebogen profielen voor specifieke toepassing

Top Clean BRUSH 17 / 22 mm
Borstels voor maximale vuilvang

GEGGUS Entreematten  
Nijverheidstraat 31 8281JD Genemuiden
Telefoon +31 (0) 38 303 88 80 E-mail info@geggus.nl
www.geggus.nl



Top Clean matten voor geluidsreductie

Hoogwaardig rubber  
profiel aan de onderzijde  

aangebracht dempt het geluid.

Ssst ...
geluidsarm !

Door onze beproefde systeemoplossingen voortdurend verder te ontwikkelen, leggen we 
de lat steeds hoger. Top Clean schraapstroken zijn nu ook voorzien van ons betrouwbare 
geluidsisolatiesysteem. Dit zorgt voor een effectieve vermindering van het geluid van voet-
stappen in elke Top Clean-variant, inclusief borstelstrips, schraapstaven, geribbeld tapijt, 
gegroefd rubber en cassetteborstel.

Het gehele Top Clean assortiment is voorzien 
van zeer effectieve geluidsisolatie

Safe Clean TREND® – een fluoriserende veilige entree

Gepoedercoat profiel 
in elke RAL kleur

Custom-made oplossingen – Kies uw eigen profielkleur

Top Clean TREND® CURVE voor prestigieuze entrees

Voelbare en visuele geleidingssystemen voor entreezones

Voor binnengebruik of 
overdekte buitenruimte

Voor buitengebruik Rolstoel toegankelijk Recyclebaar 

Ribloper

Ribloper + schraapstrook

Geribbeld rubber + brede borstelstrook

Brede borstelstrook

Geribbeld rubber

Geribbeld rubber + schraapstrook

Geribbeld rubber + smalle borstelstrook

Ribloper + geribbeld rubber

Ribloper + brede borstelstrook

Ribloper + smalle borstelstrook

Top Clean TREND® mogelijke combinaties

De eerste indruk telt ! – Matsystemen in uw huisstijl

BIM – Building Information Modeling – is een efficiënt model-
gebaseerd proces voor een efficiënte planning, uitvoering en 
exploitatie van bouw- en infrastructuurprojecten op basis van 
samenwerking en teamwork tussen alle belanghebbenden.

BIM data voor GEGGUS Entreemat systemen


