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Inhoud & uitleg Catalogus
Deze Catalogus geeft u een totaaloverzicht van ons matten - vloeren & antislipprogramma.
Indien u iets zoekt dat niet in deze catalogus staat, kunnen wij het op aanvraag leveren.
De inhoudsvolgorde correspondeert met de stalenboeken.
Kleuren afgebeeld in deze catalogus of op onze website kunnen afwijken van de kleuren in de praktijk.
Deze gedrukte Catalogus met prijsvermelding wordt 2-jaarlijks uitgegeven - het streven is de prijzen te
handhaven. Onverwachte prijsstijgingen als gevolg van grondstofprijzen worden doorgevoerd zullen
direct in onze online Catalogus - www.mattencatalogus.nl - vermeld worden en zijn bindend.
Ook kunt u de complete Catalogus in pdf-formaat in categoriën downloaden op www.mattenkoning.nl
Dealers en wederverkopers kunnen deze pdf-folders op aanvraag na sturen van logo en bedrijfsgegevens
gepersonaliseerd ontvangen.
Madico Stalenboeken - Demostalen - Propermat Stalenbundels per item op aanvraag (geen boeken)
De Madgrip stalenboeken op A4 formaat bevatten
8 collecties met kleine demostalen. Ze geven een
overzicht van de meest gebruikte matten en zijn
op aanvraag verkrijgbaar via verkoop@madico.nl
- 1 Binnenmatten - 2 Buitenmatten
- 3 Profielmatten - 4 Logomatten
- 5 Rubber
- 6 Antislip
- 7 Lopers
- 8 Frontrunner

Binnenkant boek 2

A4 stalen en stalenbundels op beschikbaar.
Propermat In-Door beschikbaar per item.

Betekenis Pictogrammen

Binnengebruik

Vochtbestendig

Brandnorm

Buitengebruik

UV-bestendig

Antistatisch

L

Licht

Geluiddempend

Wasbaar

Weer bestendig

M

Middelzwaar

Maatwerk

Geschikt voor rolstoelen

Geschikt voor boten

Z

Zwaar

Designkleuren

Geschikt voor rollators

Gemakkelijk te reinigen

Antislip

Geschikt voor winkelwagens

Werkplekken

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Loopverkeer

ZZ Zeer zwaar
Voor boerderij
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Notities

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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MadGrip
entreematten

Binnenmatten
Textielmatten

Schoonloopmatten

Droogloopmatten

Wasbare matten

Compleet assortiment professionele oplossingen voor vuilopvang en vochtopname

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

5

Standaard

MadGrip

Z

entreematten

De klassieke schoonloper - gemeleerde kleuren - sterke schoonloopvezel

7985 zwart

7989 antraciet

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 850 g/m²
Totaal gew. - ca 3.700 g/m²
Dikte
- ca 9,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

7982 bruin

7983 rood

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte 200cm & 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol 200cm
- € 2175,00
Prijs volle rol 130cm
- € 1415,00
Afsnijding van de rol
- € 67,95 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹

Budget

7986 blauw
Standaard matten
Afmetingen rondom
incl 2.5cm vinylrand
60cm x 90cm
€ 36,85
90cm x 150cm
€ 91,75
130cm x 200cm
€ 176,75
Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

- 3 types

7981 beige
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

MadGrip

L

entreematten

Budget Schoonloop PP - Zeer voordelige schoon-droogloopmat - voor licht tot middelzwaar verkeer

7350 antraciet
Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 450 g/m²
Totaal gew. - ca 2700 g/m²
Dikte
- ca 7,0 mm
Brandnorm - Cfl-s1

7330 blauw

7340 rood

Standaard matten rondom
incl 2.5cm vinylrand
60cm x 90cm
€ 26,95
90cm x 150cm
€ 67,50
130cm x 200cm
€ 119,50
Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

7352 grijs

7388 bruin

7360 beige
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Semi-projectkwaliteit - Antraciet voorraad product
Rolbreedte 200cm & 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte variabel op aanvraag
Prijs volle rol 200cm
- € 1595,00
Afsnijding van de rol
- € 39,95 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹

Budget Droogloop Katoen - voor licht tot middelzwaar verkeer

4120 antraciet

4110 blauw

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Katoen
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 800 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²
Dikte
- ca 7,0 mm

4130 rood

4102 zand

Semi-projectkwaliteit - Antraciet voorraad product
Rolbreedte 200cm - géén vinylrand
Rollengte 15mtr.
Prijs volle rol 200cm
- € 1320,00
Afsnijding van de rol
- € 54,95 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹

Vochtopname- ca 4ltr p/m²

4108 bruin
Standaard matten
géén vinylranden
60cm x 90cm
90cm x 150cm

€ 34,95
€ 83,50

Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

4190 bruingrijs
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Schoonloop Uni PA - voor middelzwaar verkeer
Standaard matten rondom
(incl 1.5cm vinylrand)

U01 rood
Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / Rubber
Poolgewicht - ca 620 g/m²
Totaal gew. - ca 2820 g/m²
Dikte
- ca 7,0 mm

U02 zwart

U14 grijs

60cm x 90cm

€ 33,50

90cm x 150cm

€ 83,75

Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

U17 beige

U09 bruin

U18 bordeaux

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

U10 blauw
Semi-projectkwaliteit
Rolbreedte 200cm / 135cm (incl. 1.5cm vinyrand)
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol 200cm - € 1990,00
Prijs volle rol 135cm - € 1345,00
Afsnijding van de rol - €
61,95 p/m²
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Project Profi

MadGrip

ZZ

entreematten

Universele projectmat met losse vuilverbergende structuur - zwaar gebruik

8301 antraciet

8302 bruin

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 850 g/m²
Totaal gew. - ca 3.800g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Protex

8303 terra

8305 zwart

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr. Prijs volle rol
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks
Aangezette randen - eindmaat incl rand
Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

- € 2560,00
- € 79,95 p/m²
-€
0,00 service
- € 22,65 per m¹
- € 22,65 per m¹

d
ar
pen
erba
Uitlo rkt lev
e
Bep

8306 blauw

8309 rood

Standaard matten
Afmetingen rondom
incl 2.5cm vinylrand
60cm x 90cm
90cm x 150cm

€ 33,50
€ 83,75

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

MadGrip

Z

entreematten

Moderne gemixte kleuren - eigentijds & chique - combi zachte droogloopvezel en harde schraapvezel

1101 rood

1102 antraciet

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide+PP
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 850 g/m²
Totaal gew. - ca 3.750 g/m²
Dikte
- ca 9,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Master

1103 bruin

1104 blauw

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 10mtr. Prijs volle rol
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks
Aangezette randen - eindmaat incl rand
Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

1106 grafiet

1107 donkerbruin
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

- € 1295,00
- € 87,00 p/m²
-€
0,00 service
- € 22,65 per m¹
- € 22,65 per m¹

d
ar
pen
erba
Uitlo rkt lev
e
Bep
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MadGrip
entreematten

Universele entreemat met losse vuilverbergende structuur

1201 antraciet
Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Dura PP
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 850 g/m²
Totaal gew. - ca 3.550 g/m²
Dikte
- ca 8,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

1202 bruin

1203 rood

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 10mtr. Prijs volle rol
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks
Aangezette randen - eindmaat incl rand
Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

- € 995,00
- € 61,95 p/m²
-€
0,00 service
- € 22,65 per m¹
- € 22,65 per m¹

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

1204 blauw
Standaard mat
Afmetingen rondom
incl 2.5cm vinylrand
90cm x 150cm

€ 83,75

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Brush

MadGrip

ZZ

entreematten

Universele schoon-droogloopkwaliteit - Strak effen en gemixte kleuren - hoog borstel- en absorptievermogen

zwart
5508

zwart/grijs
5007

donkergrijs
5507

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 950 g/m²
Totaal gew. - ca 3.600 g/m²
Dikte
- ca 9,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

grijs melé
5014

kobalt
5011

blauw melé
5037

bordeaux
5503

Projectkwaliteit - voorraad product
Rolbreedte 200cm & 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol 200cm
- € 2195,00
Prijs volle rol 130cm
- € 1430,00
Afsnijding van de rol
- € 69,95 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹

Superbrush HD

bruin
5502

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

EZ

MadGrip
entreematten

Gemixte kleurcombinaties - extra hoog borstelvermogen - voor het grovere werk

teit!
kwali n!
e
w
u
Nie
uite
oor b
v
k
o
O
8587 antraciet
Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft velours 1/4”
Poolvezel
- polypropyleen
Backing
- Syntethische latex
Poolgewicht - ca 1300 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²
Dikte
- ca 12,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

8550 grijs

8580 bruin

Projectkwaliteit - voorraad product
Rolbreedte 200cm - geen randen!
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks

n

binne

8540 rood

buiten

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

- € 2795,00
- € 84,95 p/m²
-€
0,00 service

Brush Maximus

EZ

MadGrip
entreematten

Uni- en mixkleuren - zeer robust - ijzersterk - voor extreem zwaar verkeer

8001 zwart uni

8002 grijs uni

8003 lichtgrijs uni

8004 bruin uni

8005 beige uni

8006 blauw uni

8101 zwart mix

8102 grijs mix

8103 lichtgrijs mix

8104 bruin mix

8105 beige mix

8007 rood uni

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 1/8”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 1000 g/m²
Totaal gew. - ca 3.600 g/m²
Dikte
- ca 9,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Projectkwaliteit - voorraad product 8001 + 8002
Rest levertijd ongeveer 2 weken
Rolbreedte 200cm & 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol 200cm
- € 2940,00
Afsnijding van de rol - vanaf 5m¹
- € 91,95 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Dubbel Plus

ZZ

MadGrip
entreematten

Combinatie zwarte harde schraapvezels & gemixte zachte schoon-droogloopvezels - voor zwaar verkeer

4001 antraciet

4002 blauw

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 5/32’’
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 1150 g/m²
Totaal gew. - ca 3.800 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

4003 bruin

4004 rood

- € 2550,00
- € 82,95 p/m²
-€
0,00 service
- € 22,65 per m¹
- € 22,65 per m¹

Standaard matten
Afmetingen rondom
incl 2.5cm vinylrand
60cm x 90cm
€ 59,25
90cm x 150cm
€ 128,50
130cm x 200cm
€ 235,00
Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

Strepen in de lengte van de rol

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks
Aangezette randen - eindmaat incl rand
Banen lassen tbv grotere afmetingen

4005 grijs

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Lo
op
-

Luxury

ZZ

MadGrip
entreematten

Vernieuwde kwaliteit - Zeer luxe uitstraling - voor zwaar verkeer

N8201 zwart

it!
alite m
w
k
we
0c
Nieu eedte 21
r
Rolb

N8203 grijs

N8206 donkerbruin

N8207 camel

Technische eigenschappen

Projectkwaliteit - Voorraad product

Fabricage

- Getuft

Projectprijzen - offertes -

Poolvezel

- Polyamide

Rolbreedte 210cm & incl 2.5cm vinylrand

leg- of montagekosten -

Backing

- Vinyl / PVC

Poolgewicht - ca 1200 g/m²
Totaal gew.

- ca 3.950 g/m²

Dikte

- ca 10,0 mm

a4 stalen - drukcatalogus -

Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol

- € 3195,00

Afsnijding van de rol

-€

99,95 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks

-€

0,00 service

Antistatisch - ja < 2KV

Aangezette randen - eindmaat incl rand - €

22,65 per m¹

Brandnorm

Banen lassen tbv grotere afmetingen

22,65 per m¹

- Cfl-s1

-€

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Combi Scrape AQ

MadGrip
entreematten

Combi schoon-droogloopmat - Zwaar verkeer - Actieve schoon-droogloop door lussenvezels

1930 zwart-antraciet

1938 grijs

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3.600 g/m²
Dikte
- ca 7.5 mm
Brandnorm - Cfl/s1

1932 bruin

1936 blauw

1939 rood

Projectkwaliteit
Rolbreedte 200cm & incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr.
Prijs volle rol
- € 3400,00
Afsnijding van de rol
- € 106,25 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen - eindmaat incl rand - €
22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
-€
22,65 per m¹

Super Scraper

ZZ

MadGrip
entreematten

Robuust en sterk met extra schraapvermogen - Zwarte en metallic look lussenvezel
Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Schoonloop - Nylon + PP
Backing
- Rubber + PVC
Poolgewicht - ca 900 g/m²
Totaal gew. - ca 4000 g/m²
Dikte
- ca 13mm

Projectkwaliteit - Voorraad product
Standaard afmetingen met ronde hoeken
60cm x 100cm
€ 59,95
100cm x 150cm
€ 149,50
150cm x 200cm
€ 295,00
200cm x 300cm
€ 550,00
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

Traffic Tire Eco

Zelfliggend antislip door
zware rubber backing
Binnen en overdekt
buitengebruik
Gebruikstip:
Werkplaatsen met veel los
hout of metaal afval

EZ

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

MadGrip
entreematten

Snel en gemakkelijk te plaatsen - in matputten - altijd verlijmen - tegels haaks op elkaar gelegd

Technische eigenschappen
Vezel
- Polyamide
Basis
- Recycled
bandenrubber verlijmd op
jute backing & Polypropyleen
Totaal gew. - ca 8.5kg/m²
Dikte
- ca 12mm
Brandnorm - Cfl-s1

Projectkwaliteit - Voorraad product
Tegels 30cm x 30cm
Doos 25 tegels - 2.3m²
Prijs € 175,00 p/m² ( afname per volle doos = € 402,50 )
Tegels met schoonloopstroken in alle vormen 90gr gedraaid - 45gr diagonaal of in rechte lijnen te plaatsen
Geen snijverlies - eenvoudig te plaatsen en op maat te snijden
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Schoonloopstrook 2.5cm
Hakproof - Antislip
Rolstoel geschikt
Winkelwagen geschikt
Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Wasbaar Nylon Profi

MadGrip

ZZ

entreematten

Professioneel wasbare nylon mat - gemeleerde kleuren - sterke schoonloopvezel - 80x wasbaar tot 60gr

4509 grafiet

4510 antraciet

4530 bruin

4550 blauw

4540 rood

STANDAARD MATTEN
incl 2.5cm rubber rand rondom

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Nitrilrubber
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 2700 g/m²
Dikte
- ca 8,0 mm
Brandnorm - Cfl-s1

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Project- wasserijkwaliteit

60cm x 85cm € 44,95
85cm x 115cm
85cm x 150cm € 94,50
115cm x 180cm
115cm x 240cm € 220,50
130cm x 200cm
150cm x 200cm € 241,50
150cm x 300cm
200cm x 200cm € 325,50
200cm x 300cm
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

€ 79,75
€ 165,40
€ 204,75
€ 362,25
€ 485,00

Rolbreedtes incl 2.5cm rand
200-150-115-85cm
Rollengte maximaal 8mtr.
Prijs volle rol - € 79,95 p/m²
Prijs metrage - € 99,75 p/m²

Wasbaar Katoen Profi

MadGrip

ZZ

entreematten

Professioneel wasbare katoenen mat - gemeleerde kleuren - sterke schoonloopvezel - 80x wasbaar tot 60gr

4709 grafiet

4710 antraciet

4730 bruin

4750 blauw

STANDAARD MATTEN
incl 2.5cm rubber rand rondom

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Katoen
Backing
- Nitrilrubber
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Brandnorm - Cfl-s1
Wateropname- ca 6ltr m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Project- wasserijkwaliteit

60cm x 85cm € 50,15
85cm x 115cm
85cm x 150cm € 119,20
115cm x 180cm
115cm x 240cm € 257,25
130cm x 200cm
150cm x 200cm € 278,25
150cm x 300cm
200cm x 200cm € 367,50
200cm x 300cm
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

€ 91,30
€ 191,65
€ 228,90
€ 414,75
€ 551,25

Rolbreedtes
200-150-115-85cm
Rollengte maximaal 8mtr.
Prijs volle rol - € 91,95 p/m²
Prijs metrage - € 109,90 p/m²

Wasbaar Uni Profi

MadGrip

ZZ

entreematten

Professioneel wasbare nylon mat - 32 unikleuren - sterke schoonloopvezel - 80x wasbaar tot 60gr

4290 lichtgrijs

4300 grijs

4310 donkergrijs

4400 mintgroen *

4390 turquoise

4260 lichtgroen

4100 citroengeel

4120 maisgeel *

4410 oranjegeel *

4230 roze

4370 zalmroze

4140 rood

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Nitrilrubber
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 2850 g/m²
Dikte
- ca 8,0 mm
Brandnorm - Cfl-s1
Gemarkeerd * - Vanaf 100m²

4320 antraciet

4280 donkergroen

4180 ijsblauw *

4190 blauw

4200 donkerblauw

4170 kastanjebruin

4210 marineblauw

4270 legergroen

4330 zwart

4430 oranje

4220 zand

4380 beige

4110 goud

4160 bruin

4360 donkerrood

4240 lavendel

4250 paars

4350 fuchsia

4150 bordeaux

STANDAARD MATTEN
incl 2.5cm rubber rand rondom

Project- wasserijkwaliteit

60cm x 85cm € 70,20
85cm x 115cm
85cm x 150cm € 186,20
115cm x 180cm
115cm x 240cm € 395,20
130cm x 200cm
150cm x 200cm € 405,60
150cm x 300cm
200cm x 200cm € 551,20
200cm x 300cm
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

€ 145,10
€ 296,40
€ 339,50
€ 608,40
€ 825,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

4340 lichtblauw *

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Rolbreedtes incl 2.5cm rand
200-150-115-85cm
Rollengte maximaal 8mtr.
Prijs volle rol - € 114,50 p/m²
Prijs metrage - € 139,50 p/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Uitgelicht mogelijkheden type Brush

P R O P E R M AT

P R O J E C T M AT T E N

IN-DOOR COLLECTIE

11

IN-DOOR
Collectie

Entreezônes - Projectmatten - Schoonloopmatten - Droogloopmatten

IN-DOOR - SCRATCH
IN-DOOR - DE LUXE
IN-DOOR - SELECT
IN-DOOR - EFFECT
IN-DOOR - 9999
IN-DOOR - ECONOMY
IN-DOOR - ROYAL
IN-DOOR - MAXIMUS
IN-DOOR - BUDGET
IN-DOOR - WET
IN-DOOR - Combi Scrape
IN-DOOR - ALUBRUSH
WWW.PROPERMAT.NL
PRIJSUPDATES & AANBIEDINGEN ONLINE CATALOGUS & DOWNLOAD-FOLDERS - LAATSTE UPDATES
NIEUWSTE COLLECTIES - INNOVATIES - REFERENTIES - WWW.PROPERMAT.NL - WWW.PROPERMAT.EU
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IN-DOOR - SCRATCH

Combinatie harde schraapvezels & zachte schoon-droogloopvezels - voor zwaar verkeer

40.01 antraciet

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velour 5/32’’
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 1150 g/m²
Totaal gew. - ca 3800 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

40.02 blauw

40.03 bruin

40.04 rood

Antraciet & bruin voorraad product
Overige kleuren max levertijd 2 weken
Rolbreedte 200cm
Prijs per p/m²
€ 121,60
Rolbreedtes incl 2.5cm vinylrand
Projectprijzen, offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl

Lo
op
ric

STANDAARD MATTEN - MAATMATTEN
Levertijd max 2 weken
60x90cm
€ 78,85
90x150cm
€ 171,75
130x200cm
€ 366,80
Maten incl 2.5cm vinylrand
MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks
€ 0,00 service
Aangezette randen
€ 27,40 per m¹
Eindmaten incl 2.5cm vinylrand
Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs
€ 27,40 per m¹
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Strepen in de lengte van de rol

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

40.05 grijs

ht
in
g

IN-DOOR - DE LUXE

De Luxe - zeer luxe uitstraling - zeer duurzame schoon-drooploopkwaliteit - voor zwaar verkeer

N2050.01 zwart

Nieu

iteit!

wal
we k

N2050.03 grijs

N2050.06 bruin

N2050.07 camel

VERNIEUWDE KWALITEIT De Luxe en op 210cm breed - De Luxe MIX 200cm breed
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velour
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 1200 g/m²
Poolgewicht - ca 1300 g/m² MIX
Totaal gew. - ca 3900 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks
€ 0,00 service
Aangezette randen
€ 27,40 per m¹
Eindmaten incl 2.5cm vinylrand

Rolbreedte 210cm x lengte 20-25mtr
Prijs per p/m²
€ 103,25
Rolbreedte 200cm x lengte 20-25mtr
Prijs per p/m² MIX € 103,25
Projectprijzen, offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs
€ 27,40 per m¹
LEVERBAARHEID = voorraad product
(indien uitverkocht, levertijd 3 weken)
MIX - zwart voorraad product
rest levertijd max 2 weken

MIX-kleuren - zeer luxe uitstraling - zeer duurzame schoon-drooploopkwaliteit - voor zwaar verkeer

2060.07 zwart

2060.14 grijs

2060.06 naturel

WWW.PROPERMAT.NL
2060.08 terra

2060.27 beige

2060.01 rood
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IN-DOOR - SELECT

Nieuwe strakke effen en gemixte kleuren - hoog borstel- en absorptievermogen - voor zwaar verkeer

92.01 zwart

90.01 zwart melé

92.02 grijs

Nieu
92.05 blauw

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velours 5/32”
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 930 g/m²
Totaal gew. - ca 3.700 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

alit
e kw

w

90.02 grijs melé

eit!

90.05 blauw melé

92.06 bruin

Effen kleuren en zwart melé voorraad product
Overige kleuren max levertijd 2 weken
Rolbreedte 130cm & 200cm
Prijs per p/m²
€ 107,05
Rolbreedtes incl 2.5cm vinylrand

92.07 rood

MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks

€ 0,00 service

Aangezette randen

€ 27,40 per m¹

Eindmaten incl 2.5cm vinylrand

Projectprijzen, offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag

Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs

Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl

€ 27,40 per m¹

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

IN-DOOR - EFFECT

Gemixte kleurencombinaties - extra hoog borstel- en absorptievermogen - voor zwaar verkeer - binnen en buiten!

Nie
60.01 zwart

Technische eigenschappen
Fabricage

- Getuft velours 1/4”

Poolvezel

- polypropyleen

Backing

- Syntethische latex

Poolgewicht - ca 1300 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²
Dikte

- ca 12,0 mm

Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

kw
uwe

it!

alite

60.05 antraciet

Zwart en antraciet voorraad product
Overige kleuren max levertijd 2 weken
Rolbreedte 200cm
Prijs per p/m²
€ 117,35
Projectprijzen, offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

60.03 bruin

60.04 rood

MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks

€ 0,00 service

Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs

€ 27,40 per m¹

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.
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IN-DOOR - 9999
eit!

alit
e kw

w
Nieu

20.10 zwart

Voordelige schoon-droogloopkwaliteit - voor zwaar verkeer
ALLEEN VOLLE ROLLEN EN MINIROLLEN
Antraciet voorraad product
200cm breed, rol ca. 25 meter, rolprijs p/m²
130cm breed, rol ca. 25 meter, rolprijs p/m²
200cm breed, rol ca. 10 meter, minirolprijs p/m²
130cm breed, rol ca. 10 meter, minirolprijs p/m²

20.16 blauw

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velours 1/8’’
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 890 g/m²
Totaal gew. - ca 3.580 g/m²
Dikte
- ca 9,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

€ 63,20
€ 63,20
€ 69,50
€ 69,50

Rolbreedtes incl 2.5cm vinylrand
Grijs, blauw en bruin, levertijd max 2 weken
130 cm - 200cm breed, ca. 25 meter, rolprijs p/m² € 69,50

20.15 bruin

Projectprijzen, offertes, a4 stalen, leg-montagekosten
op aanvraag - verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Dealersprijzen op aanvraag - verkoop@propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

IN-DOOR - ECONOMY

Gemixte kleurencombinaties - makkelijk te reinigen door losse vezel - voor zwaar verkeer

45.01 tabacco

45.02 blauw

45.03 antraciet

45.04 groen

Voorraadproduct 200cm-130cm max 2 weken

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velours 5/32”
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 920 g/m²
Totaal gew. - ca 3.750 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

Rolbreedte 130cm & 200cm
Prijs per p/m²
€ 93,30
Rolbreedtes incl 2.5cm vinylrand
Projectprijzen, offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

45.05 grijs/bruin

STANDAARD MATTEN - MAATMATTEN
Levertijd max 2 weken
60x90cm
€ 45,85
90x150cm
€ 114,15
130x200cm
€ 217,85
Maten incl 2.5cm vinylrand
MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks
€ 0,00 service
Aangezette randen
€ 27,40 per m¹
Eindmaten incl 2.5cm vinylrand
Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs
€ 27,40 per m¹
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

IN-DOOR - ROYAL

Royale kwaliteit in harde effen en zachte losse vezels - zeer chique uitstraling - voor extreem zwaar verkeer

75.12 rood

75.11 zwart

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velour 1/8’’
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 2050 g/m²
Totaal gew. - ca 4500 g/m²
Dikte
- ca 13,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

75.01 antraciet

75.03 bruin

Rolbreedte 200cm, incl 2.5cm vinylrand
Rood, zwart, antraciet en bruin voorraaditems
Prijs per p/m²
€ 191,90
Alleen voor rood, zwart, antraciet en bruin
overige kleuren alleen volle rollen,
levertijd max 2 weken
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

75.15 grafiet

75.14 goud/zwart

MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks
€ 0,00 service
Aangezette randen
€ 27,40 per m¹
Eindmaten incl 2.5cm vinylrand
Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs
€ 27,40 per m¹
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Project- Dealerprijzen, offertes, a4 stalen, leg-montagekosten op aanvraag via verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
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IN-DOOR - MAXIMUS

Maximus schoonloopkwaliteit in uni- & mixkleuren - zeer robuust - ijzersterk - voor extreem zwaar verkeer

80.01 zwart uni

80.02 grijs uni

80.03 lichtgrijs uni

80.04 bruin uni

80.05 beige uni

80.06 blauw uni

81.01 zwart mix

81.02 grijs mix

81.03 lichtgrijs mix

81.04 bruin mix

81.05 beige mix

80.07 rood uni

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting-Velour 1/8”
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Drager
- Polyestervlies
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 1000 g/m²
Totaal gew. - ca 3360 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Bfl-s1 (EN13501-1)

MAATMATTEN - maatwerk obv rolbreedte
Zonder randen haaks
€ 0,00 service
Aangezette randen
€ 27,40 per m¹
Eindmaten incl 2.5cm vinylrand

Rolbreedte 200cm, incl 2.5cm vinylrand
Rolprijs volle rol 20-25mtr p/m² € 130,55
Levertijd max 2 weken

Let op! alleen afname volle rollen

Projectprijzen, offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl

Banen lassen tbv grotere afmetingen
Prijs
€ 27,40 per m¹
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

IN-DOOR - Combi Scrape AQ
Combi schoon-droogloopmat - Zwaar verkeer - Actieve schoon-droogloop door lussenvezels

1930 zwart-antraciet
Technische eigenschappen
Fabricage - Getuft
Poolvezel - Polyamide
Backing
- Vinyl
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3.600 g/m²
Dikte
- ca 7.5 mm
Brandnorm - Cfl/s1

1938 grijs

1932 bruin
Projectkwaliteit
Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 20mtr.
Rolprijs volle rol
-€
Afsnijding van de rol
-€
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
Aangezette randen - eindmaat incl rand - €
Banen lassen tbv grotere afmetingen - €

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

1936 blauw

1939 rood

102,85 p/m²
139,20 p/m²
0,00 service
27,40 per m¹
27,40 per m¹

In de ontwerpfase van een project? vraag uw gratis demostaal op a4 formaat op via www.propermat.nl
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IN-DOOR - WET 600

Wet 600 nylon wasbaar schoonloop - 44 unikleuren voor elk interieur - voor zwaar verkeer

601 citroen

602 geel

603 mais

608 roze

609 violet

610 lichtroze

615 aquamarijn

616 oceaan

622 lever

623 marine

605 rood

606 terracotta

607 fuchsia

611 paars

612 lila

613 blauw

614 lichtblauw

617 jade

618 mint

619 leger

620 gras

621 chocolade

624 hemelsblauw

625 roest

626 perzik

627 donkerbruin

628 zand

636 staalblauw

Voorraadkleur in boek*

Voorraadkleur in boek*

Voorraadkleur in boek*

629 zilver

604 oranje

630 lichtgrijs

631 donkergrijs

632 zwart

Voorraadkleur in boek*

Voorraadkleur in boek*

Voorraadkleur in boek*

637 turquoise

638 bordeaux

639 kers

633 creme

634 beige

635 zalm

Voorraadkleur in boek*

640 groen

641 herfst

642 bleek

Voorraadkleur in boek*

zijaanzicht
643 goud

vlakke rug 200cm breed
en lengtes > 4mtr

644 woestijn
standaard rand 2cm

standaard matten rug
grippers extra antislip

STANDAARD MATTEN - met gripper backing - incl randen 2cm rondom
45x75
- € 51,80
60x85
- € 70,35
85x115 - € 133,32
85x150 - € 168,45
115x180 - € 266,75
115x200 - € 302,30
115x240 - € 372,90
150x240 - € 495,70
zonder gripper backing 200x300 - € 826,55
Breedtes 60/85/115/150/200cm
Rollen (max 8mtr) vlakke rug bij lengtes > 4mtr
Standaard afmetingen in
8 standaard kleuren* meestal uit
voorraad leverbaar.
Indien niet voorradig is de
levertijd ongeveer 3 weken.
Overige kleuren en niet
standaard afmetingen ook
levertijd ongeveer 3 weken.

200x400 - € 1118,25
€ 146,90 per m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Backing
- Nitrilrubber 2.5mm
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²
Dikte
- ca 8,0 mm
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

Wet 700 wasbaar schoonloop nylon - Wet 800 wasbaar droogloop katoen - gemixte kleuren - voor zwaar verkeer

750 grafiet

Wateropname 6ltr m²

760 rood

780 blauw

AFWIJKENDE MATEN
Breedtes 85/115/150/200cm
Prijs € 124,70 p/m² - max 8m

710 antraciet

alle kleuren
levertijd max 2 weken

870 antraciet

730 bruin

830 bruin

880 blauw
alle kleuren
levertijd max 2 weken

810 zwart/wit
AFWIJKENDE MATEN
Breedtes 85/115/150/200cm
Prijs € 143,45 p/m² - max 8m

STANDAARD MATTEN incl randen
60x85
- 75x85
- 85x115
85x150
- 85x300
- 110x200
115x180
- 115x200
- 115x240
115x300
- 150x200 - 150x240
150x300
- 200x200 - 200x300
Prijs standaard maten € 103,90 p/m²
(vb 60x85 = 0.51 x € 103,90 = € 52,90)

STANDAARD MATTEN geen randen
60x85
- 75x85
- 85x115
85x150
- 85x300
- 110x200
115x180
- 115x200
- 115x240
115x300
- 150x200 - 150x240
150x300
- 200x200 - 200x300
Prijs standaard maten € 119,55 p/m²
(vb 60x85 = 0.51 x € 119,55 = € 60,95)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting
Poolvezel - Polyamide/Nylon
Backing
- Nitrilrubber 1.5mm
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 2700 g/m²
Dikte
- ca 8,0 mm
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage - Tufting
Poolvezel - Katoen
Backing
- Nitrilrubber 1.5mm
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²
Dikte
- ca 10 mm
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw. - Dealerprijzen op aanvraag - demostalen en offertes op aanvraag - verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
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IN-DOOR - BUDGET

Budget Schoonloop PP - Zeer voordelige schoon-droogloopkwaliteit - voor licht tot middelzwaar verkeer

antraciet B50

blauw B30

rood B40

grijs B52

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Semi-projectkwaliteit - Antraciet voorraad product

Fabricage

Overige kleuren levertijd max 2 weken

- Getuft

Poolvezel

- Polypropyleen

Backing

- Vinyl / PVC

Rolbreedte 130cm, alléén antraciet, incl 2.5cm vinylrand
Rollengte variabel op aanvraag

Totaal gew. - ca 2700 g/m²
- ca 7,0 mm

Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 (EN13501-1)

Afsnijding van de rol - antraciet

-€

42,00 p/m²

Afsnijding van de rol - alle kleuren

-€

55,30 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks

-€

0,00 service

Aangezette randen - eindmaat incl rand - €

27,40 per m¹

Banen lassen tbv grotere afmetingen

27,40 per m¹

-€

beige B60

Standaard matten - incl. 2,5cm rondom randen
Antraciet voorraad product
Overige kleuren levertijd max 2 weken

Rolbreedte 200cm, alle kleuren, incl 2.5cm vinylrand

Poolgewicht - ca 450 g/m²
Dikte

bruin B88

60x90cm
90x150cm

€ 20,65
€ 51,60

Projectprijzen, offerte, a4 stalen op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Budget Droogloop Katoen - zeer voordelige droogloopkwaliteit - voor licht tot middelzwaar verkeer

antraciet K20

blauw K10

rood K30

zand K02

bruin K08

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Semi-projectkwaliteit - Antraciet voorraad product

Fabricage

- Getuft

Overige kleuren levertijd max 2 weken

Poolvezel

- Katoen

Rolbreedte 200cm - géén vinylrand

Backing

- Vinyl / PVC

Poolgewicht - ca 800 g/m²
Totaal gew. - ca 3000 g/m²

Standaard matten - géén vinylranden
Antraciet voorraad product
Overige kleuren levertijd max 2 weken
60x90cm
90x150cm

Rollengte 15mtr.
Afsnijding van de rol

-€
-€

Dikte

- ca 7 mm

Maatwerk obv rolbreedte haaks

Vocht

- opname ca 4 ltr pm²

Banen lassen tbv grotere afmetingen - €

72,00 p/m²
0,00 service
27,40 per m¹

bruingrijs K90

€ 45,45
€ 108,55

Projectprijzen, offerte, a4 stalen op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Schoonloopmat Uni PA - zeer voordelige schoonloopkwaliteit - voor middelzwaar verkeer

U01 rood

U02 zwart

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fabricage

- Getuft

Poolvezel

- Polyamide

Backing

- Vinyl / Rubber

Poolgewicht - ca 680 g/m²
Totaal gew. - ca 2820 g/m²
Dikte

- ca 7 mm

U09 bruin

U10 blauw

U14 grijs

Semi-projectkwaliteit
Rolbreedte 200cm / 135cm incl. 1,5cm vinylrand

U17 beige

Standaard matten - incl. 1,5cm randen rondom
Antraciet voorraad product
Overige kleuren levertijd max 2 weken
60x90cm
90x150cm

Rollengte 20mtr.
Afsnijding van de rol

-€

Maatwerk obv rolbreedte haaks

-€

Banen lassen tbv grotere afmetingen - €

81,50 p/m²
0,00 service
27,40 per m¹

U18 bordeaux

€ 45,70
€ 114,30

Projectprijzen, offerte, a4 stalen op aanvraag
Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw.

Prijzen zijn advies verkoop en incl. btw. - Dealerprijzen op aanvraag - demostalen en offertes op aanvraag - verkoop@propermat.nl - www.propermat.nl

18

IN-DOOR Het nieuwe flexibele en voordelige ALU-matsysteem - Combineert efficiëntie & Luxe uitstraling

PVC afwerkrand
losse mat 40mm

VOORDELEN
- Luxe uitstraling
- Binnen- en buitenkwaliteit ineen
- Lichtgewicht
- Eenvoudig schoon te maken
- Goede prijs kwaliteitverhouding
- Voorraaditem, snel leverbaar
- Eenvoudig op maat te maken
- Los te leggen en matputten
- Zeer duurzaam - slijtvast

schraapvezel PP 5mm

Rubber zelfrand
losse mat 35mm

schoonloop Nylon 37mm

ALU afwerkrand
losse mat 60mm

ALU lamel 12mm

De ALUBRUSH combineert schoonlooptapijt & aluminium in één efficiënte entreemat

Vezel 200%

Backing

Prijzen logo’s op aanvraag
na ontvangst logo via
verkoop@propermat.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
- Gew binnenkwaliteit 4300gr/m²
- Gew buitenkwaliteit 3650gr/m²
- Brandgedrag - klasse E
- Backing antislip latexrubber
- ALU -Geannodiseerd aluminium
- Vezel Polyamide-Polypropyleen
- Staticiteit <2KV
- Bestand tegen vocht
- UV Bestendig en Kleurecht

Rol 200cmx10m- p/m² € 287,05

Projectprijzen op aanvraag

Matten
200cm x 195cm
150cm x 92cm
90cm x 62.5cm

Offertes, a4 stalen,
leg-montagekosten op aanvraag

€ 1043,65
€ 376,90
€ 157,25

Maatmatten - maatwerk per m²
Zonder randen haaks € 15,00
PVC randen per m¹
€ 29,50
PVC randen per m¹
€ 29,50

Dealerprijzen op aanvraag
verkoop@propermat.nl
www.propermat.nl
Prijzen zijn advies verkoop
en incl. btw.

Legschema’s ALUBRUSH - mogelijke vormen en afmetingen - breder dan 200cm koppelen met T-Profiel
WWW.PROPERMAT.NL

P R O P E R M AT

P R O J E C T M AT T E N

Maatwerk schoonloopstroken met stanleymes
ALU stroken met slijptol of decoupeerzaag

Kleuren antraciet en bruin

antraciet

bruin

Voor demostalen of uitgebreide infomatie zie www.alubrush.nl offertes of advies via www.propermat.nl
BEDRIJFSINFORMATIE PROPERMAT (sinds 15 april 2010 dochteronderneming Madico Entreematten - www.mattenkoning.nl)
Propermat Projectmatten B.V.
Postadres: postbus 11045 | 3505 BA | Utrecht
Showroom - Magazijn - Kantoor: Zonnebaan 38 | 3542 EG | Utrecht
Tel. +31 (0)30 2410498 | Fax. +31 (0)30 2413176
Email | verkoop@propermat.nl | Website | www.propermat.nl
IBAN nr: NL71RABO0113295553 | BIC-Swift code: RABONL2U
KvK nr: 30286115 | BTW nr: NL822275302B01
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MadGrip
entreematten

Buitenmatten .nl
Vuilverzamelende - Vuilverbergende

Borstelmatten & Schraapmatten

Spaghettiematten

Borstelmatten

Schraapmatten

PVC matten

Schraaplamelmatten

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

20

Spaghettiematten

MadGrip
entreematten

Actief werkende schraapmatten door stevige lussenvezels - voor buiten en binnen - 24 voorraadkleuren
extra kleuren en alacarte kleuren op aanvraag - vraag voor de juiste kleurstelling altijd gratis demostalen aan !

120 zwart

110 donkergrijs

112 lichtgrijs

130 zilvergrijs

140 wit
rbaa

leve
erkt
p
e
B

320 beige
r

210 blauw

211 ijsblauw

213 hemelsblauw

214 marineblauw

212 nachtblauw

640 paars

411 donkergroen

415 grasgroen

420 jadegroen

310 geel

321 koffieroom

610 rood

515 terracotta

620 oranje

615 bordeaux

Bep

510 bruin

aar

erb
t lev

erk

511 walnoot

ar

erba

lev
erkt

Bep

520 zand

HD (Heavy Duty) Projectkwaliteit - voor alle zware projecttoepassingen - sterke dikke schraapvezels
HD Project-kwaliteit 15mm
Fabricage

- Geextrudeerd

Poolvezel

- PVC recycled

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 600cm

Totaal gewicht open versie
Brandnorm

Prijs volle rol open versie

- € 785,00

Afsnijding van de rol

- € 130,00 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks

-€

0,00 service

- 6kg/m²

Aangezette randen 4cm - eindmaat incl - €

26,25 per m¹

- Cfl-s1 - M3

Banen lassen tbv grotere afmetingen

22,65 per m¹

-€

650 fuchsia

MD (Medium Duty) & LD (Light Duty) - voor semi-projecttoepassingen - dunne schraapvezels
Semi-projectkwaliteit - Zwart, donkergrijs, rood voorraaditems
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 1200cm
Prijs volle rol open versie 1200cm
- € 1295,00
Afsnijding van de rol
- € 110,00 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen 2.5cm - maat incl
- € 22,50 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹
Nieuw 2016 - LD 10mm met backing
Semi-projectkwaliteit - Zwart, donkergrijs, rood, donkerblauw
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 1200cm - prijzen gelijk aan MD

MD Medium-kwaliteit 12mm
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Totaal gewicht open versie
- 3.5kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - a4 stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl of via www.mattenkoning.nl

Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

ED randen rondom in verstek

Halfrond met oploopranden

In alle vormen en maten

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Met logo - zie logomatten
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Spaghettiematten

- referenties

MadGrip
entreematten

Spaghettiematten - Referenties - Legio toepassingsmogelijkheden
Legio extra toepassingsmogelijkheden - Meubel-Interieurbekleding - Beursvloeren - Traplopers - Designvloeren - Logolopers - Logo’s (zie hoofdstuk logomatten) - Galerijen - Antisliplopers

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Borstelmatten
PVC Borstelmat

(vh Nova)

MadGrip
entreematten

- Sterke nylon borstels voor grof vuil - Buitentoepassingen en entrees of matputten

Profielafstand 4mm

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

zwart/wit

oker

geel

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 335,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

groen

blauw

rood

bruin

grijs

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 22mm
Borstel
- Nylon
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- PVC
Constructie - RVS kabel
Gewicht
- 18kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

zwart

Z

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken
Eigenschappen
Geextrudeerd PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Losliggend of in matput
Voor buiten en binnen in putten

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Logokosten op aanvraag

ALULUX Borstelmat (vh Combilux) - Chique uitstraling - Sterke nylon borstels - Buitentoepassingen en entrees

ZZ

COMBILUX
Dikte 25mm

COMBILUX
JUNIOR
Dikte 15mm

Profielafstand 5mm

Profielafstand 4mm

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon
Kleuren
- Zwart-Grijs-Bruin
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU - PVC
Constructie - PVC kabel
Gewicht
- 18kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Losliggend of in matput
Voor buiten en binnen in putten

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 25mm - € 490,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 15mm - € 435,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

FRONTRUNNER BORSTELMAT OP ROL - Universele borstelmat - uit voorraad leverbaar!

ZZ

Breedte en looplengte
onbeperkt te leveren!

Profielafstand 3mm
PVC Oploopprofiel

Zwarte borstels

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 20mm
Borstel
- Nylon
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 14kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1

ALU Oploopprofiel

Grijze borstels

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Projectkwaliteit - Rollen - Afsnijdingen of maatwerk
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 2835,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 345,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 309,50 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.
Levertijd 2-3 weken

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

FRONTRUNNER BORSTEL-SCHRAAPMAT OP ROL - Voordelige universele borstelmat
Projectkwaliteit - Rollen - Afsnijdingen met looplengte 90cm
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 2195,00
Afsnijding of deel van de rol
- € 275,00 p/m²
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹

ZZ

Grijs

Standaard matten, incl pvc rand aan de voorzijde:
Breedte 120cm x looplengte 90cm
- € 290,00
Breedte 150cm x looplengte 90cm
- € 360,00
Breedte 180cm x looplengte 90cm
- € 435,00
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Zwart
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Schraapmat XT

MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER SCHRAAPMAT XT - Onverslijtbare lamellen schraapmat voor de zwaarste toepassingen

ZZ

Profielafstand 3mm
In zwart of grijs

In matputten buiten of in entreehal - Alle vormen en afmetingen in één deel mogelijk

Winkelwagen - Rolstoel - Transport- en wielkarrenbestendig

In- en rondom Tourniquets - Met of zonder PVC of ALU omranding

Als (antislip R12) loper voor alle weersomstandigheden - Met of zonder afwerking

Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte XT
- 15mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 11kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 1865,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 250,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 230,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Levertijd 5-7 werkdagen

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

XTO versie 20mm - Extra open versie met brede lamellen - Voor extreem grof vuil of permanent natte omgeving
Profielafstand 7mm

ZZ
Combiversies - UV-rood - Spaghettie
zwart/grijs

(24 kleuren)

zwart/rood

- Voor designeffect of persoonlijke tint -

Spaghettie

UV-rood

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Prijzen op aanvraag
PVC randen

ALU randen
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PVC Matten

Z

MadGrip
entreematten

JAGUAR - Modulaire klikbare mat met honingraatmotief - Voor grof vuil en blijvend natte situaties

Z

d.grijs

zwart

groen

blauw

terra

l.grijs

UV-rood
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Projectkwaliteit - Losse modules of maatwerk

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 12mm
Basis
- PVC
Gewicht
- 6kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Modules 10cm x 40cm 1m² in doos

-€

82,25 p/m²

Prijs mat op maat - recht en haaks

-€

97,50 p/m²

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

TITAN - Modulaire klikbare - Robuuste kwaliteit - Voor grof vuil en blijvend natte situaties

Z
ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 16mm
Basis
- PVC
Gewicht
- 8kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Losliggend of in matput
Voor buiten en binnen in putten

Projectkwaliteit - Losse modules of maatwerk
Modules 10cm x 40cm 1m² in doos

-€

107,50 p/m²

Prijs mat op maat - recht en haaks

-€

127,50 p/m²

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

Rubber ringmat

MadGrip
entreematten

RUBBER RINGMAT - De klassieke vuilbuffer - Universeel toepasbaar
ST Standaard
versie

Gesloten versie
ST 23 mm
80cm x 120cm
ST & HD 23mm
100cm x 150cm

Project-kwaliteit
Fabricage
- Rubber mould
Dikte
- 23 of 17mm
Borsteltjes - Nylon
Basis zwart - Rubber NR
Basis terra - Rubber NR NBR
Gewicht ST - 8kg/m²
Gewicht HD - 11kg/m²
ST en HD open en gesloten

Z

HD Zware
versie

TR Terra
versie

ZZ

Projectkwaliteit - Standaard afmetingen of maatwerk
Prijs ST 100cm x 150cm - 23mm
- € 69,50 p/st
Prijs ST 80cm x 120cm - 23-17mm
- € 48,25 p/st
Prijs HD 100cm x 150cm - 23mm
- € 82,50 p/st
Prijs ST 100cm x 180cm - 13mm - nieuw 2016 - €
62,75 p/st
Kleurenborsteltjes groen rood blauw geel zwart grijs - €
0,90 p/st
Koppelverbindingen
-€
1,95 p/st
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Profilium
entreematten

Profielmatten.nl
Framematten
Borstelmatten
Lamellenmatten

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Borstelmatten

Profilium
entreematten

PVC Borstelmat (vh Nova) - Sterke nylon borstels voor grof vuil - Buitentoepassingen en entrees of matputten

Profielafstand 4mm

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

oker

zwart/wit

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

geel

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 335,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

groen

blauw

rood

bruin

grijs

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 22mm
Borstel
- Nylon
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- PVC
Constructie - RVS kabel
Gewicht
- 18kg p/m²
Brandnorm - Bfl-s1

zwart

Z
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Logokosten op aanvraag

Eigenschappen
Geextrudeerd PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Losliggend of in matput
Voor buiten en binnen in putten

ALULUX Borstelmat (vh Combilux) - Chique uitstraling - Sterke nylon borstels - Buitentoepassingen en entrees
Laag
Dikte 15mm

Hoog
Dikte 20 of 25mm

ZZ

Profielafstand 5mm

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon
Kleuren
- Zwart-Grijs-Bruin
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU - PVC
Constructie - PVC kabel
Gewicht
- 18kg p/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Kleurenborstels en
logokosten op aanvraag

Profielafstand 4mm

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 25mm - € 490,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 15mm - € 435,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Losliggend of in matput
Voor buiten en binnen in putten

Toepassingen Profilium borstelmatten - buiten - entreehallen - matputten - losliggend - logo’s - oploopprofiel

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Schoonloop
ALUFRAME Schoonloop

ST 7985 zwart

NA 0200 antraciet

entreematten

(vh Combimat)

ST 7989 antraciet

SB 8587 grafiet

Profilium
in 3 types - Schoonloopinlage Standaard - Superbrush - Naaldvilt

ST 7982 bruin

ST 7983 rood

!
aliteit
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uw
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SB 8550 antraciet Nie
r buit
o
o
v
Ook

NA 0220 grijs

NA 0420 beige

ST 7986 blauw

SB 8580 bruin

NA 0445 bruin

NA 0305 rood

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

SB 8540 rood

NA 0100 blauw

ALUFRAME Schoonloop (vh Combimat) - 22mm - met schoonloopinlage Standaard - Superbrush - Naaldvilt

ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- PA of PP
Basis
- Aluminium
Constructie - PVC kabel
Dikte
- 22mm (opt 17mm)
Gewicht
- 16kg p/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks ST-SB - € 390,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks NA
- € 360,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹
Profielafstand 5mm

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

ALUFRAME Schoonloop laag (vh Combimat jr) - 12mm - inlage Standaard - Brush - Superbrush - Naaldvilt

ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- PA of PP
Basis
- Aluminium
Constructie - PVC kabel
Dikte
- 12mm
Gewicht
- 11kg p/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks ST-SB - € 340,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks NA
- € 305,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl
Profielafstand 4mm

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

ALUFRAME Twin - 22mm - met schoonloopinlage Standaard - Brush - Superbrush - Naaldvilt

ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- PA of PP
Basis
- Aluminium
Constructie - PVC kabel
Dikte
- 22mm
Gewicht
- 15kg p/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks ST-SB - € 340,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks NA
- € 305,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹
Profielafstand 5mm

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

28

Schraaprubber

Profilium
entreematten

ALUFRAME COMBIMAT schraaprubber - Massief rubber inlage met geribte schraapstructuur

ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Ribrubber
Basis
- Aluminium
Constructie - PVC kabel
Dikte
- 22mm (opt 17mm)
Gewicht
- 18kg g/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 375,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

ALUFRAME Schraaprubber -

(vh Combimat rubber JR)

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

- Massief rubber inlage met geribte schraapstructuur

ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Ribrubber
Basis
- Aluminium
Constructie - PVC kabel
Dikte
- 12mm
Gewicht
- 13.5kg p/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 350,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)
Profielafstand 5mm

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schraaaprubber
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

ALUFRAME SMARTSCRAPER PVC schraper - Massief ALU/pvc inlage met geribte schraapstructuur

ZZ

Profielafstand 5mm

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Rubber + PVC
Basis
- PVC + ALU
Constructie - PVC/Rubber/ALU
Dikte
- 15mm
Gewicht
- 11kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 255,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

29

HD Traffic - 3 types
HD Traffic

(vh Entrada)

Profilium
entreematten

- GESLOTEN MATSYSTEMEN - Sterkste entreemat! - Slijtvast en winkelwagenproof!

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

Project-kwaliteit zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Nylon
Basis
- ALU-Rubber
Constructie - PVC kabel
Dikte-Gew. - 18mm-18kg/m²
Dikte-Gew. - 12mm-15kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

HD Traffic grijs - Nylon vezel in rubber + ALU basisprofiel - Zwaarste toepassingen!

ZZ
Project-kwaliteit zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Nylon
Basis
- ALU-Rubber
Constructie - PVC kabel
Dikte-Gew. - 18mm-18kg/m²
Dikte-Gew. - 12mm-15kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit zwaar - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 200cm x lengte 50cm
Prijs mat op maat - Enkel 18 of 12mm
Prijs mat op maat - Dubbel 18 of 12mm
Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€
-€
-€

565,00 p/m²
670,00 p/m²
175,00
175,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

HD Traffic kleuren - Nylon vezel in rubber en ALU basisprofiel - Zwaarste toepassingen!

ZZ
Project-kwaliteit zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Nylon
Basis
- ALU-Rubber
Constructie - PVC kabel
Dikte-Gew. - 18mm-18kg/m²
Dikte-Gew. - 12mm-15kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit zwaar - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 200cm x lengte 50cm
Prijs mat op maat - Enkel 18 of 12mm
Prijs mat op maat - Dubbel 18 of 12mm
Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€
-€
-€

645,00 p/m²
745,00 p/m²
175,00
175,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing

HD Traffic ECO grijsbruin - Nylon vezel in rubber + ALU basisprofiel - Zwaarste toepassingen!

ZZ
Project-kwaliteit zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Nylon
Basis
- ALU-Rubber
Constructie - PVC kabel
Dikte-Gew. - 18mm-18kg/m²
Dikte-Gew. - 12mm-15kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Projectkwaliteit zwaar - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 200cm x lengte 50cm
Prijs mat op maat - Enkel 18 of 12mm
Prijs mat op maat - Dubbel 18 of 12mm
Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€
-€
-€

435,00 p/m²
490,00 p/m²
175,00
175,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw. Levertijd 2-3 weken
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Actief schrapende borstels
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing
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Frontrunner - Schraapmat SB

MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER SCHRAAPMAT SB - voordelige lamellen schraapmat voor de zware toepassingen binnen

Profielafstand 2,5mm

Zwart

Grijs

Z

Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 6,5mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 6,3kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Prijs volle rol - 100cm x 10mtr.
- € 1585,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 195,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 180,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00

Rollen
100cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Frontrunner - Schoonloopmat SB+

e
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Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER SCHOONLOOPMAT SB+ - Onverslijtbare schraap-schoonloopmat - Basismat zwart of grijs - Inlage antraciet

ek
Nieuw

Z

Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 8mm-6,5mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 6,3kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Oprolbaar
- Ja

6!

201
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Profielafstand 2,5mm

Rollen
100cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

grijs

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Prijs volle rol - 100cm x 10mtr.
- € 1730,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 205,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 195,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00

Schraapprofielen met 3mm
tussenruimte voor vuilvang
Schoonloopstrook 2.5cm
Hakproof - Antislip
Rolstoel geschikt
Winkelwagen geschikt
Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

MadGrip

Frontrunner - Combi B

entreematten

FRONTRUNNER Combi B - Onverslijtbare schrapende schoonloopmat - Basismat zwart - Inlage superbrush antraciet of grijs - Speciaal geschikt voor buiten

ZZ
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Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 15mm-12mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 10kg/m²-8kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Rolbreedte 90cm - Rollengte 10mtr.
Prijs volle rol
- € 2075,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 235,00 p/m²
Afsnijding van de rol
- € 225,00 p/m²
Aangezette randen - eindmaat incl rand - € 26,25 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 27,50 per m¹

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |
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SafetyGrip

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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De Mattenspecialist

Frontrunner®
PVC Systeemmatten

P R O P E R M AT
P R O J E C T M AT T E N

Het nieuwe flexibele en voordelige ALU-matsysteem
Combineert efficiëntie & Luxe uitstraling

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Nylon (PA) Schoon-Droogloopstroken met Aluminium tussenlamel en Schraapstroken (PP)
EIGENSCHAPPEN ALGEMEEN
- Zeer luxe uitstraling
- Duurzaam en slijtvast
- Goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Licht en eenvoudig te reinigen
- Door grote voorraad snel te leveren
- Eenvoudig op maat te maken
- Binnen & buiten toepasbaar - 1 look
- Zowel losliggend als in matputten
- Standaard matten & rollen leverbaar

Dealers Showroom Display

EIGENSCHAPPEN TECHNISCH
- Gewicht binnenkwaliteit 4300gr/m²
- Brandgedrag - klasse E - Cfl-s1
- Backing antislip latexrubber
- Buitenkwaliteit drainagegaten
- ALU - Geannodiseerd aluminium
- Vezel Polyamide en Polypropyleen
- Staticiteit <2KV
- Bestand tegen vocht
- UV Bestendig en Kleurecht

Matdikte 13mm - Afmetingen lamellen - Afmetingen en prijzen - Opties randafwerking - Optie logo’s
BINNENKWALITEIT prijzen-maten bxl
- 200cm x 10mtr
€ 3790,00
- Afsnijding rol p/m²
€ 237,25
- 200cm x 200cm
€ 862,50
- 150cm x 92cm
€ 311,50
- 90cm x 62.5cm
€ 129,95

ALU lamel 12mm

Schoonloopstrook 37mm

BUITENKWALITEIT prijzen-maten bxl
- 200cm x 10mtr
€ 3790,00
- Afsnijding rol p/m²
€ 237,25
- 200cm x 200cm
€ 862,50
- 150cm x 92cm
€ 311,50
- 90cm x 62.5cm
€ 129,95

Schraapvezel 5mm

ALU randen
Breedte 6cm
€ 26,50 p/m¹

PVC randen
Breedte 4cm
€ 26,25 p/m¹

Logokosten op aanvraag
Projectprijzen - offertes - a4 stalen legkosten of montagekosten drukcatalogus - dealerprijzen bezoek adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren
online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en
excl. btw.

Legschema’s ALUBRUSH - mogelijke vormen en afmetingen - breder dan 200cm koppelen met T-Profiel

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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De ALUBRUSH combineert schoon- droogloop & aluminium in één efficiënte entreemat

Kleuren antraciet en bruin

Backing buitenkwaliteit met drainage

- Wall to Wall

-

Backing binnenkwaliteit latexrubber

Eenvoudig maatwerk - Textielstroken met stanleymes - ALU met slijptol en decoupeerzaag

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Logomatten
Stof-Nylon - Spaghettie-PVC
Borstels - Kokos - Inlay

MadGrip Coral® |
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PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Logomat Nylon Profi - Wasbaar

MadGrip

ZZ

entreematten

Professionele wasbare kwaliteit - Toepassing binnen of droog overdekt - eigen design - 3 jaar garantie!

vanaf 100m²

vanaf 100m²

4300
Grijs

4310
Donkergrijs

4320
Antraciet

4180
IJsblauw

4340
Lichtblauw

4190
Blauw

4200
Donkerblauw

4390
Turquoise

4260
Lichtgroen

4280
Grasgroen

4170
Kastanjebruin

4210
Marineblauw

4270
Legergroen

4330
Zwart

vanaf 100m²

vanaf 100m²

4100
Citroengeel

4120
Maisgeel

4410
Oranjegeel

4430
Oranje

4220
Zand

4380
Beige

4110
Goud

4160
Bruin

4230
Roze

4370
Zalmroze

4140
Rood

4360
Donkerrood

4240
Lavendel

4250
Paars

4350
Fuchsia

4150
Bordeaux

4290
Lichtgrijs

vanaf 100m²
4400
Mintgroen

WERKWIJZE - Digitaal logo & afmeting - Kleur basis en logo

(keuze uit 32 kleuren + wit)

Fabricagemethode
Poolmateriaal
Poolgewicht
Poolhoogte
Backing
Totaalgewicht
Totaalhoogte
Imprint
Wasbaar
Brandnorm

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, wensen en aantallen aan
- Geef aan los met randen of zonder randen in matput
- U krijgt een digitaal voorbeeld met de gekozen kleuren
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen de afgesproken tijd uw mat(ten)
- Levertijd - afhankelijk van ArtWork - kleuren en
aantallen en afmetingen 2-3 weken

- Proefdruk - Productie
-

getuft
100% High Twist Nylon
700 gr/m2
8mm - na wassing
nitrilrubber - vlak of grippers
2850 gr./m²
10mm - na wassing
Chromojet Jetprint
100 x tot 60º
Cfl-s1

Het digitale voorbeeld

Het resultaat

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Logomat Nylon Profi - Wasbaar

ZZ

MadGrip
entreematten

Professionele wasbare kwaliteit - Standaard afmetingen & prijsstaffels
Staffelprijzen per stuk - Standaard afmetingen incl. 2cm rubber rand rondom
40cm x 60cm
60cm x 85cm
85cm x 115cm
85cm x 150cm
115cm x 180cm
115cm x 200cm
115cm x 240cm
150cm x 200cm
150cm x 240cm
150cm x 300cm
200cm x 200cm
200cm x 300cm

1 stuk
€ 56,45
€104,75
€183,20
€251,50
€379,00
€410,00
€487,75
€515,00
€619,00
€702,00
€623,00
€925,00

2-5 st
€ 50,90
€ 83,75
€178,00
€231,00
€311,00
€337,50
€389,50
€411,00
€463,00
€577,25
€515,00
€699,00

6-10
€ 45,70
€ 81,40
€141,75
€196,60
€265,25
€285,00
€331,75
€338,00
€383,75
€498,50
€437,00
€634,50

11-25
€ 43,30
€ 77,20
€120,20
€162,75
€229,00
€249,00
€311,00
€301,75
€353,75
€476,50
€415,00
€610,00

26-50
€ 42,50
€ 74,30
€104,95
€157,50
€218,50
€231,00
€280,00
€286,00
€337,00
€446,50
€393,25
€599,00

51-100
€ 41,50
€ 72,40
€ 96,10
€146,50
€199,95
€207,00
€257,00
€274,50
€323,50
€415,00
€372,50
€579,00

Eenmalige bijkomende kosten per bestelling
Startkosten - aangeleverd logo eps/pdf
Startkosten - aangeleverd logo jpeg

- € 44,50
- € 64,50

Optioneel - gripperbacking extra antislip - p/m²
Voorwassen antikrimp p/m² (indien geplaatst in matputten)

- € 4,50
- € 5,50

Afwijkend p/m²
€179,50
Maatwerk - mat obv rolbreedtes van 85cm, 115cm, 150cm en 200cm
Rollengte maximaal 12mtr.
Grotere aantallen of prijsstaffels op aanvraag - Alle afmetingen en vormen mogelijk!

zijaanzicht

standaard rand 2cm

standaard rug vlak

optioneel rug grippers
extra antislip

Wasbare matten kunnen tot 60gr. in de wasmachine gewassen worden.
Vezel nylon, backing rubber

Stalen - Randen - Maatwerk - Prijzen - Leggen
Aanvragen - zoals offertes, A4-stalen - legkosten en aanvullende vragen
graag via e-mail verkoop@madico.nl of via www.mattenkoning.nl
- geringe kleurafwijkingen kunnen voorkomen
- alle standaard stoffen logomatten rondom zijn voorzien van 2cm rand
- start & digitalisatiekosten éénmalig € 44,50 à € 64,50
- levertijd 2-3 weken na digitaal akkoord
- aanlevering logo: EPS/PDF via verkoop@madico.nl

Let op! Wasbare matten voor in een matput dienen, alvorens op maat
te snijden, gewassen te worden i.v.m. krimp tijdens de eerste wasbeurt
- waskosten € 5,50 per m²
Projectprijzen - offertes - legkosten of montagekosten - a4 stalen drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur:
op aanvraag via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op www.mattenkoning.nl

Prijzen excl. BTW en verzendkosten * (zie website)

AKTIEMATTEN
Design “niet roken”
Design Welkom 6 talen
rood-blauw-groen-zwart

Afmeting 85cm x 115cm
€ 99,50 p/st

Beurstegels met logo

MadGrip

Wasbaar tot 60º - Afmetingen 50cmx50cm - € 47,50 per tegel vanaf 20 stuks

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Logomat Nylon Profi - Wasbaar
Referentiefoto’s logomat nylon profi

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Logo Spaghettiematten

MadGrip
entreematten

Actief werkende schraapmatten door stevige lussenvezels - voor buiten en binnen - 24 voorraadkleuren
extra kleuren en alacarte kleuren op aanvraag - vraag voor de juiste kleurstelling altijd gratis demostalen aan !

120 zwart

110 donkergrijs

112 lichtgrijs

320 beige

140 wit

130 zilvergrijs

eve

tl
perk

Be

rbaa

r

210 blauw

211 ijsblauw

213 hemelsblauw

214 marineblauw

212 nachtblauw

640 paars

411 donkergroen

415 grasgroen

420 jadegroen

310 geel

321 koffieroom

610 rood

515 terracotta

620 oranje

615 bordeaux

r

a
erba

lev
erkt

Bep

510 bruin

511 walnoot

Bep

lev
erkt

erba

ar

520 zand

HD (Heavy Duty) Projectkwaliteit - voor alle zware projecttoepassingen - sterke dikke schraapvezels
HD Project-kwaliteit 15mm
Fabricage

- Geextrudeerd-

Poolvezel

- PVC recycled

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 600cm
Prijs volle rol open versie
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks
Aangezette randen 4cm - eindmaat incl
Banen lassen tbv grotere afmetingen

Totaal gewicht open versie
- 6kg/m²
Brandnorm

- Cfl-s1 - M3

- € 785,00
- € 130,00 p/m²
-€
0,00 service
- € 26,25 per m¹
- € 22,65 per m¹

650 fuchsia

MD (Medium Duty) & LD (Light Duty) - voor semi-projecttoepassingen - dunne schraapvezels
Semi-projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 1200cm
Prijs volle rol open versie 1200cm
- € 1295,00
Afsnijding van de rol
- € 110,00 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen 2.5cm - maat incl
- € 22,50 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹
Nieuw 2016 - LD 10mm met backing
Semi-projectkwaliteit - Zwart, donkergrijs, rood, donkerblauw
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 1200cm - prijzen gelijk aan MD

MD Medium-kwaliteit 12mm
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Totaal gewicht open versie
- 3.5kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3

WERKWIJZE - Digitaal logo & afmeting - Kleur basis en logo

(keuze uit 24 kleuren)

- Proefdruk - Productie
BELANGRIJKE PRIJSINFO!
SPAGHETTIE LOGO’S IS
DEELS EEN HANDMATIG
PRODUCTIEPROCES
OM DEZE REDEN:
PRIJSCALCULATIE ALTIJD NA
ONTVANGST VAN
AFMETING EN LOGO
VERKOOP@MADICO.NL

Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

Randen rondom in verstek

Logoloper

In alle vormen en maten

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Als traploper

40

Spaghettiematten

- referenties

MadGrip

Referentiefoto’s - Een greep uit onze spaghettie-logo referenties

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Rubber logomat sealdruk

Z

MadGrip
entreematten

Rubber logomatten met FULLCOLOR kaderprint - buiten & binnen - wasbaar - oliebestendig - antislip

Afmeting Logo
1 st
2-10 st 11-25 st
85x75
50x60
€ 149,00 € 125,00 € 119,00
85x150
60x125
€ 295,00 € 255,00 € 240,00
115x180 90x125
€ 475,00 € 415,00 € 395,00
Grotere staffels aanvraag via verkoop@madico.nl
€ 50,00 startkosten per logo/order
Levertijd 2-3 weken

toplaag ronde noppen

Rubber logomatten
Fabricage
- Persdruk seal
Toplaag
- Thermoplastic
Logotechniek - UV rubberprint
Basis
- Nitrilrubber
Backing
- Antisliprubber
Gewicht
- 6kg/m²
Dikte
- 10mm
Wasbaar - Oliebestendig

Afmeting Logo
1 st
2-10 st
85x282
63x244
€ 675,00 € 585,00
115x241 91x178
€ 715,00 € 675,00
173x173 127x127 € 815,00 € 760,00
182x244 127x203 €1115,00 € 999,00
€ 50,00 startkosten per logo/order
Levertijd +/- 4-6 weken

toplaag ronde noppen

11-25 st
€ 505,00
€ 635,00
€ 690,00
€ 910,00

Kunstgras logomat

Z

MadGrip
entreematten

Kunstgras logomatten - buiten & binnen - keuze uit 44 kleuren (zie WET600 Propermat) - UV bestendig
Kunstgras logomatten
Fabricage
- Getuftl
Toplaag
- Nylon
Logotechniek - Chromojetprint
Backing
- Perslatex
Gewicht
- 2.5kg/m²
Dikte
- 10mm
Min lijndikte - 8mm
Min afmeting - 6cm per beeld

MATTEN
1-25st
26-50st
51-100st
101-250+
85x115
€ 193,25
€ 188,00
€ 183,00
€ 176,65
85x150
€ 252,00
€ 245,25
€ 238,70
€ 230,40
115x180
€ 409,25
€ 398,00
€ 387,50
€ 374,00
150x200
€ 593,00
€ 577,25
€ 561,65
€ 542,25
150x300
€ 889,50
€ 865,85
€ 842,50
€ 813,30
200x200
€ 790,75
€ 769,65
€ 748,90
€ 722,95
200x300
€ 1186,00
€ 1154,50
€ 1123,35
€1084,45
€ 50,00 startkosten per logo/order - Levertijd +/- 3 weken

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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SafetyGrip

ROLLEN - lengte max 20 mtr.
Rol 85 breed p/m¹
€ 169,50
Rol 115 breed p/m¹ € 229,75
Rol 150 breed p/m¹ € 296,50
Rol 200 breed p/m¹ € 395,00
€ 50,00 startkosten per order
Levertijd +/- 3 weken
Alle prijzen zijn excl. btw.
en verzendkosten
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MadGrip

Graphic Inlay Logomatten

entreematten

GRAPHIC INLAY - Ingesneden logomatten uit mal - Mogelijk in alle textiele matten met PVC backing

Basis Brush blauw - logo Unimat profi wit

Brush blauw - logo Unimat profi oranje

Spaghettie - blauw + wit

Spaghettie - donkerblauw + oranje

Deluxe mix

BELANGRIJKE PRIJSINFO!
GRAPHIC INLAY LOGO’S IS
DEELS EEN HANDMATIG
PRODUCTIEPROCES
OM DEZE REDEN:
PRIJSCALCULATIE ALTIJD
NA ONTVANGST VAN
AFMETING EN LOGO
VERKOOP@MADICO.NL

Brush zwart + oker

Brush rood + oker

Brush blauw + grijs

zwart-rood-grijs

Basis Luxury - logo Unimat wit

Basis Luxury - logo Unimat wit + zwart

Unimat profi - zwart - oranje - wit

Protex antraciet + logo Brush rood-blauw

Spaghettiemat - rood + zand + walnoot + wit

Logokader ingesneden in rode buitenloper

Brush - basis rood - logo oker

Spaghettie bordeaux + logo zand
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Kokos naturel + zwart

Kokos zwart + grijs

Zwart + rood + grijs

Kokosmat + zwart

Kokos zwart + grijs

De Luxe Mix beige + zwart
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P r o m o t i e m a t t e n .nl
R e c l a m e m a t t e n .nl B a r m a t t e n .nl
F o t o m a t t e n .nl V l o e r p o s t e r s .nl
-

Winkelvloeren
Schapplaatsen
Kroegen
Warenhuizen
Hotels
Cafetaria's
Barren-Balies

-

Foto-designmatten
Promotiematten
Advertentiematten
Bar-Baliematten
Reclamematten

-

Merkmatten
Campagnematten
P.O.S. matten
Productmatten
Acties & Campagnes
Beurzen

-

Promotie
Reclame
Communicatie
Merkondersteuning
Aanbiedingen
Uitverkoop

MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opvallende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.
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Promotiemat Nylon - Stof

MadGrip
entreematten

Promotiematten Nylon - Kwaliteitsmat met nylon-stoffen vezel - FC print - Middellange toepassingen
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

Nylon - Staffelprijzen per stuk - Standaard afmetingen incl. 2cm rand rondom
afmeting

40x60
50x80
60x85
85x115
85x150
115x180
150x200
200x200
200x300

100-249

€16,65
€27,00
€33,20
€63,80
€87,85
50-99

€143,05
€214,95
€287,10
€431,55

250-499

€15,70
€25,40
€31,25
€60,05
€82,65

100-249

€135,10
€203,00
€271,15
€407,55

500-999

€14,75
€23,80
€29,25
€56,30
€77,50

250-499

€127,15
€191,00
€255,20
€383,60

1000-2500

€13,75
€22,30
€27,35
€52,50
€72,30

500-999

€119,20
€179,15
€239,25
€359,60

1000-2500

€111,25
€167,20
€223,30
€335,65

Maatwerk - obv rolbreedtes van 85cm, 115cm, 150cm & 200cm - lengte max 600cm
Grotere aantallen & prijsstaffels - Speciale afmetingen & vormen op aanvraag!
Eenmalige bijkomende kosten per bestelling
Startkosten - aangeleverd logo eps/pdf
- €44,50
Startkosten - aangeleverd logo jpeg
- €64,50

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.
Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen 3-4 weken uw matten
Fabricagemethode
- Getuft
Poolmateriaal
- Nylon - Polyamide
Poolgewicht
- 550 gr/m2
Backing
- Rubber-PVC - vlak antislip
- 2850 gr./m²
Totaalgewicht
- 7mm
Totaalhoogte
Imprint
- Transferprint-Chromojetprint

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
- geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk
- alle standaard matten rondom met 2cm rand
- levertijd ± 3-4 weken na digitaal akkoord
- aanlevering logo via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Barmat PE - Kwaliteitsmat met polyester vezel - FC fotoprint - Middellange toepassingen
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

1

2

3

Bar-Baliematten - Staffelprijzen per stuk - Standaard afm. incl. 2cm rand rondom
afmeting

22x41.5
22x58
22x83

5-25

€10,00
€10,50
€12,70

26-50

€9,53
€10,40
€12,55

51-999

€9,18
€10,25
€12,40

1000

€6,65
€8,75
€10,10

2000

3000

€6,60
€7,55
€9,10

€5,75
€6,90
€8,80

Bar-Baliematten - Staffelprijzen per stuk - Standaard afmeting ZONDER randen
22x41

2500

€5,90

5000

€4,60

10000

€4,30

Eenvoudig te reinigen (handwas) en wasbaar tot 40°C met milde zeep
Eenmalige bijkomende kosten per bestelling
Startkosten - aangeleverd logo eps/pdf
Startkosten - aangeleverd logo jpeg

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.

Grotere aantallen & prijsstaffels altijd op aanvraag!

afmeting

- €44,50
- €64,50

Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen 3-4 weken uw matten
Fabricagemethode
Poolmateriaal
Poolgewicht
Backing
Totaalgewicht
Totaalhoogte
Imprint

-

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Non woven
Polyester
550 gr/m2
Rubber-PVC - vlak antislip
1200 gr./m2
1.5mm
Inkjet - Sublimatie

- geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk
- alle standaard matten rondom met 2cm rand
- levertijd ± 3-4 weken na digitaal akkoord
- aanlevering logo via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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Promotiemat PE - Polyester

MadGrip
entreematten

Fotomat - Vloerposter PE - Kwaliteitsmat met polyester vezel - FC fotoprint - Middellange toepassingen
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

Polyester - Staffelprijzen per stuk - zonder randen
afmeting

40x60
45x75
75x85
75x115
75x150
90x150
150x180

10-49

€24,95
€34,25
€62,25
€82,75
€107,90
€128,65
€254,75

50-99

€20,75
€28,50
€51,85
€69,00
€90,00
€107,15
€212,25

100-249

€17,60
€24,35
€44,10
€58,60
€76,50
€91,00
€180,30

250-499

€16,60
€22,80
€41,50
€55,25
€72,10
€85,60
€169,65

500-999

€15,75
€21,65
€39,40
€52,45
€68,45
€81,30
€161,15

1000-2500

€14,90
€19,95
€37,35
€49,70
€64,85
€69,95
€152,65

Bar-baliematten - Staffelprijzen per stuk - zonder randen
Barmat
40x20
75x20

10-49

nvt
nvt

50-99

€8,55
€15,25

100-249

€7,25
€12,95

250-499

€6,75
€12,20

500-999

€6,40
€11,55

1000-2500

€5,99
€10,95

Eenmalige bijkomende kosten per bestelling
Startkosten - aangeleverd logo eps/pdf
- €44,50
Startkosten - aangeleverd logo jpeg
- €64,50

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.
Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen 3-4 weken uw matten
Fabricagemethode
- Non woven
Poolmateriaal
- Polyester
- 550 gr/m²
Poolgewicht
Backing
- Rubber-PVC - vlak antislip
- 1200 gr./m²
Totaalgewicht
- 1.5mm
Totaalhoogte
- Inkjet - Sublimatie
Imprint

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
- geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk
- levertijd ± 3-4 weken na digitaal akkoord
- aanlevering logo via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Reclamemat - Reclamelopers

Z

MadGrip
entreematten

Reclamemat - Reclamelopers - Goede prijs-kwaliteitsverhouding - Nylon vezel - FC pixelprint
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

Reclamemat - Staffelprijzen per stuk - Standaard matten incl. 2cm rand
va 50m²
40x60
60x80
60x100
100x100
100x200

25-49

nvt
nvt
nvt
nvt
€88,95

50-99

nvt
nvt
nvt
€45,50
€79,90

100-249

€10,75
€18,95
€29,50
€40,50
€76,65

250-499

€9,65
€16,95
€26,50
€38,25
€71,20

500-999

€8,95
€15,95
€24,95
€35,95
€66,75

1000-2500

€8,25
€14,95
€22,90
€33,75
€61,95

Afwijkende afmetingen mogelijk vanaf 150m² - richtprijs €49,50 p/m²
Reclameloper - Breedte 200cm - Lengte maximaal 20 mtr. - Vanaf 20m²
20-49m² - €74,50 p/m² - 50-99m² - €62,50 p/m² - 100-249m² - €55,00 p/m²
250-499m² - €47,50 p/m² - 500-1000m² - €37,95 p/m²
Voorbeeld afmeting lopers: 200cm x 10mtr. - 200cm x 15mtr. - 200cm x 20mtr.
Lopers te verdelen in kleinere afmetingen - lopers of matten zonder rand
Eenmalige bijkomende kosten per bestelling
Startkosten - aangeleverd logo eps/pdf
- €44,50
Startkosten - aangeleverd logo jpeg
- €64,50

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.
Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen 3-4 weken uw matten-loper(s)

Fabricagemethode
Poolmateriaal
Poolgewicht
Backing
Totaalgewicht
Totaalhoogte
Imprint
Brandnorm

-

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Getuft
Nylon - Polyamide
Mat 300gr - Loper 550gr/m²
Mat PVC - Loper latexrubber
1300 gr./m²
5mm
Chromojet Jetprint
Bfl-s1 - B1-Q1

- geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk
- alle standaard matten rondom met 2cm rand
- levertijd ± 3-4 weken na digitaal akkoord
- aanlevering logo via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Promomat - Promolopers - Budget

MadGrip
entreematten

Promomat - Lopers Budget - Goedkoopste reclamedrager in mat en lopervorm - Nylon vezel - FC print
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

Promotiemat & Promotielopers Budget - Standaard matten omgezoomd
Staffelprijzen per stuk - Matten & Lopers omgezoomd / gefestonneerd
Maat

m²

350st

500st

1000st

1500st

3000st

40x60
50x70
50x80
60x90
60x100
50x120
50x140
75x100
Ø 100
80x140
100x150

€0,28
€0,40
€0,45
€0,59
€0,69
€0,69
€0,80
€0,85
€1,15
€1,29
€1,75

€10,75
€10,95
€14,20
€16,60
€16,85
€17,00
€18,45
€18,65
€27,70
€29,90
€37,65

€ 9,50
€ 9,95
€13,05
€15,25
€15,45
€16,10
€17,55
€17,65
€26,75
€29,00
€36,70

€ 7,40
€ 8,75
€11,95
€13,80
€14,95
€15,00
€16,45
€16,55
€25,65
€27,85
€35,55

€ 7,10
€ 8,40
€11,85
€13,50
€14,65
€14,65
€16,10
€16,20
€25,25
€27,50
€35,20

€ 6,60
€ 7,99
€11,50
€13,15
€14,20
€14,25
€15,65
€15,80
€24,90
€27,10
€34,80

Eenmalige bijkomende kosten per bestelling
Startkosten/setup - 1 logokleur - aangeleverd logo eps/pdf
Startkosten/setup - 2e-8e logokleur - aangeleverd logo eps/pdf

€99,50
€75,00

Lopers & matten in custome made formaat of als tapijt - va 1000m²

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.
Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen 3-4 weken uw matten
- U ontvangt binnen 6-8 weken uw lopers

Fabricagemethode
Poolmateriaal
Backing
Totaalgewicht
Totaalhoogte
Imprint
Brandnorm lopers

-

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Speelmat Dartmat
Speelmat Citylife
Speelmat Autobaan

Getuft
Nylon / Polyamide looppile 1/10
Latexrubber antislip
1200 gr./m²
5mm
Chromojet Jetprint
Bfl-s1 - B1-Q1

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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- 133x175cm - €44,50
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Promotiemat Kokos opleg & print

MadGrip
entreematten

Promotiemat opleg persdruk & kokosprint - Naturel kokos met hoogwaardige afdruk - Langer gebruik
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

5930 Naturel

5919 Gebleekt

5906 Bruin

5902 Zwart

5907 Antraciet

5914 Grijs

5901 Rood

5905 Terra

5918 Mokka

5917 Bordeaux

5910 Blauw

5904 Groen

Promotiematten kokos - Opleglogo met persdruktechniek & geprint
Standaard afmetingen & prijzen opleglogo persdruk - Levertijd 3-4 weken
afmeting

50-99

100-249

250-499

500-999

40x60
€14,95 €13,50
€12,75
€11,95
50x70
€18,95 €16,95
€16,25
€15,45
60x90
€28,50 €25,50
€24,25
€22,95
Startkosten - 1e kleur - €295,00 - 2e-4e kleur - €99,50

1000-2499

€11,50
€14,50
€21,95

2500-5000

€10,95
€13,95
€20,75

Standaard afmetingen & prijzen geprinte versie - Levertijd 10-12 weken
afmeting

40x60
50x70
60x90

50-99

nvt
nvt
nvt

100-249

€11,50
€14,50
€21,75

250-499

500-999

€9,95
€11,25
€16,75

€7,95
€9,95
€14,95

Startkosten - aangeleverd logo eps/pdf
Startkosten - aangeleverd logo jpeg

1000-2499

€8,50
€9,25
€13,95

2500-5000

€6,95
€8,50
€12,75

- €44,50
- €64,50

Grotere aantallen & prijsstaffels - Speciale afmetingen & vormen op aanvraag!

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.
Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Matten WELKOM
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
3 versies
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
va 10 stuks
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
€9,95 p/st
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan

Poolmateriaal
Backing
Totaalgewicht
Totaalhoogte

-

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
- geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk
- alle standaard matten rondom met 2cm rand
- aanlevering logo via verkoop@madico.nl

100% Natuurkokos
PVC
4000 gr./m²
14mm

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Promotiemat Rib & Spaghettie

Z

MadGrip
entreematten

Promotiematten Ribvilt & Spaghettie - Kwaliteitsmat persdruklogo Middellange toepassingen
MATTEN MET VISIE
Promotiematten of promotionele
logomatten bieden u de mogelijkheid
om op eigen unieke wijze uw product
te promoten. Opvallende vloermatten
met reclameuiting verhogen bewezen
het verkoopresultaat vooral bij impulsaankopen - door de boodschap bij het
product te brengen op het moment van
aanschaf. Dit vernieuwende en opval
lende medium is het best toepasbaar
bij de deur of bij productschappen.

Promotiematten Ribvilt & Spaghettie - Opleglogo met persdruktechniek
Standaard afmetingen & prijzen Ribvilt - 6 Basiskleuren - Levertijd 3-4 weken
afmeting

50-99

100-249

250-499

500-999

1000-2499

40x60
€14,95
€13,50
€12,75
€11,95
€11,84
50x70
€18,95
€16,95
€16,25
€15,45
€14,50
60x90
€28,50
€25,50
€24,25
€22,95
€21,95
Startkosten - 1e kleur - €295,00 - 2e-4e kleur - €99,50

2500-5000

€10,95
€13,95
€20,75

Standaard afmetingen & prijzen Spaghettie - 24 basiskleuren - Levertijd 4-6 weken
afmeting

40x60
50x70
60x90

50-99

€23,95
€29,95
€44,95

100-249

€21,50
€26,95
€40,50

250-499

500-999

€20,50
€25,75
€38,50

€19,50
€24,25
€36,50

1000-2499

€18,50
€22,95
€34,75

2500-5000

€17,50
€21,95
€32,95

Startkosten - 1e kleur - 295,00 - 2e-4e kleur - €99,50
Grotere aantallen & prijsstaffels - Speciale afmetingen & vormen op aanvraag!

Geaccepteerde bestandsformaten:
Vectoren bestanden: CDR, AI, EPS, WMF of PDF
Afbeeldingsbestanden: JPG, TIF, PSD or EPS
BMP, PCX, ingescande afbeeldingen of zwart-witte briefhoofden
(Alle afbeeldingsbestanden met een minimum van 300 DPI,
helder en minimale afmeting van 10x15cm)
Ongeschikte bestanden:
Macintosh bestanden, SIT, PICT, CGM, Microsoft Word, Excel en
Power Point, Faxen, niet digitaal artwork als tassen en vlaggen.
Tips voor het gebruik van letters:
Als u een vectoren bestand stuurt is het raadzaam om de toe te
passen letters converteren naar krommen.
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u het lettertype of de naam
hiervan meesturen. Mac lettertypes worden niet ondersteund.
Houdt u rekening met het volgende:
Alle ontwerpen worden standaard en in verhouding gecentreerd.
Wanneer nodig worden ontwerpen aangepast.
Teksten of lijnen kunnen voor drukkwaliteit worden aangedikt.
Letters moeten minimaal 6 cm hoog en 5 cm breed zijn.
Vermijd kleuren die een slecht kontrast met elkaar hebben!

Het werkt heel eenvoudig
- Email een digitaal logo (EPS/PDF) en/of tekst
- Geef de maten, kleuren, en aantallen aan
- U krijgt een digitaal voorbeeld / proefdruk
- U geeft akkoord of geeft wijzigingen aan
- U ontvangt binnen 3-4 weken uw matten
Pool/materiaal
Totaalgewicht
Totaalhoogte

-

Stalen - Maatwerk - Prijzen - Verpakking
Aanvragen - zoals offertes - A4-stalen - aanvullende
vragen graag via e-mail verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
- geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk
- alle standaard matten rondom met 2cm rand
- levertijd ± 3-4 weken na digitaal akkoord
- aanlevering logo via verkoop@madico.nl

Ribvilt PP Polypropyleen
Spaghettie PVC
Ribvilt 1500 gr/m²
Spaghettie 6500 gr/m²
Ribvilt 5mm
Spaghettie 15mm

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. BTW
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Rubber

Matten-Vloeren-Lopers
Rubbermat.nl
Werkbanken
Winkelschappen
Vloer voor machines
Laadruimtes van auto's
Kabel- en vloerbescherming
Sportcentra
Ondergrond
Ondervloer

Ergomatten.nl
Antivermoeidheidsmatten
Werkplekmatten
Stamatten bij bv balies
Veiligheidsmatten

Lopende banden
Café’s, restaurants
Magazijnen
Productieruimtes
Slachterijen
Ziekenhuizen
Gezondheidscentra
Operatiekamers

Schakelmatten.nl
Sportmatten
Fitnessmatten
Veematrassen
Stallen en corridors
Veewagens en trailers
Laadkleppen
Stapmolens

Rubbertegels.com
Speelplaatsen
Speeltuinen
Terrassen
Galerijen

52

Riblopers - matten - vloeren

MadGrip
entreematten

Fijn-ribrubber 3mm op rol - Ribbels in de lengterichting van de rol - Backing antislip doekindruk
ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
100cm €145,00
€18,50
120cm €169,50
€18,50
140cm €275,00
€25,75
180cm €355,00
€25,75
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €279,50
€29,75

Doorsnede

2,3mm
3mm

1,5

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 3.4 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 100/120/140/180cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

Ook werkbanken - laadruimtes - kabelmat

ROLLEN zwart oliebestendig
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €375,00
€39,50
ROLLEN groen 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €335,00
€34,95
ROLLEN rood 25mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
100cm €675,00
€34,95
Dikte 2mm - Gewicht 2.2 kg/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Electrisch isolerend fijnribrubber op rol - Ribbels in de lengterichting - Veilig onder hoogspanning!
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 3mm - ca 3.4 kg/m²
4.5mm - ca 5.1 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 120/100cm
Lengte rol
- 10mtr
Keurmerk tests:
VDE0303 en EN60243 - 1:1999
30.000 Volt, 50.000 Volt 1014 Ω

ROLLEN grijs 10mtr lengte
3mm - 30.000 volt
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €399,50
€42,50
100cm €335,00
€42,50
4.5mm - 50.000 volt
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €599,50
€63,50
100cm €499,50
€63,50

Medium-ribrubber 3mm op rol - Ribbels in de lengterichting van de rol - backing antislip doekindruk

1,5

Doorsnede

4 mm

3mm

Ook werkbanken - laadruimtes - kabelmat
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 3.7 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 120cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €215,00
€22,75
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €303,50
€32,25

Breed-ribrubber 6mm op rol - Ribbels in de lengterichting van de rol - backing antislip doekindruk

3.0

Doorsnede

11 mm

6mm

Ook werkbanken - laadruimtes - kabelmat
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 7.8 kg/m²
Dikte
- ca 6mm
Breedte rol
- 100/120/200cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte
60cm
100cm
120cm
200cm

volle rol afsnijding p/m²
€195,00
€42,50
€290,00
€36,95
€342,50
€36,95
€625,00
€46,25

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Combi-ribrubber 3mm op rol - Ribbels in de lengterichting van de rol - Combinatie brede & smalle ribbels
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 4.0 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 100/120/150cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
100cm
120cm
150cm

€195,00
€230,00
€345,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

€23,75
€23,75
€28,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Structuurlopers

- matten - vloeren

MadGrip
entreematten

Traanplaat rubber op rol - Ribbels traanplaatmotief 5 x haaks op elkaar - Backing antislip doekindruk

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 4.1 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 140cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
140cm €550,00
€47,50
Oliebestendig zwart
140cm €675,00
€58,50
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
140cm €675,00
€58,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Diamant rubber op rol - Ribbels traanplaat enkel haaks op elkaar - Backing antislip doekindruk
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 3mm - ca 4.5 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €395,00
€34,50
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €575,00
€49,25

Mohawk rubber 3+5mm op rol - Leerstructuur antislip - Backing antislip doekindruk
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 3mm - ca 4.5 kg/m²
Gewicht 5mm - ca 7.0 kg/m²
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN 3mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €472,50
€38,25
ROLLEN 5mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €749,50
€59,50
ROLLEN 3mm grijs 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €675,00
€52,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Pyramide rubber 4mm op rol - Grove Pyramidenoppen antislip - Backing antislip doekindruk
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 5.5 kg/m²
Dikte
- ca 4mm
Breedte rol
- 120cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €465,00
€48,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Ruit rubber 3mm op rol - Fijne Ruitstructuur antislip - Backing antislip doekindruk
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 4.0 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €595,00
€48,50
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €750,00
€59,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Hamerslag rubber 8+10mm op rol - Hamerslag noppenstructuur - Backing vlak of ribbels
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 8mm - ca 11.5 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 14.0 kg/m²
Breedte rol
- 180/200cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN 8mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
180cm €1295,00
€89,50
200cm €1445,00
€89,50
ROLLEN 10mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
180cm €1595,00
€112,50
200cm €1795,00
€112,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Transportband rubber 6+8mm op rol - Antislipstructuur - Onverslijtbaar - Sterkste rubber kwaliteit!
Materiaal
Versterking
Gewicht 6mm
Gewicht 8mm

- SBR/NR Rubber
- Nylon doek 4x
- ca 8.5 kg/m²
- ca 11.5 kg/m²

ROLLEN 6mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
140cm €1525,00
€129,50

Onverslijtbaar voor de zwaarste
toepassingen!

ROLLEN 8mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
140cm €1975,00
€169,50

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer
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Noppenlopers

MadGrip

- matten - vloeren

entreematten

Noppenrubber standaard N11 - 3mm op rol - Nop Ø 22mm - Backing doekindruk - Ruim toepasbaar

1,5

Doorsnede

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 4.0 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Breedte rol
- 120cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

23 mm

3mm

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €370,00
€39,25
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
120cm €450,00
€47,95

Noppenrubber standaard N12 - 4mm op rol - Nop Ø 28mm - Backing doekindruk - Ruim toepasbaar
Materiaal
Gewicht 3mm
Dikte
Breedte rol
Lengte rol

- SBR/NR Rubber
- ca 3.4 kg/m²
- ca 4mm
- 145cm
- 10mtr

Keurmerk tests:
VDE0303 en EN60243 - 1:1999
30.000 Volt, 50.000 Volt 1014 Ω

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
145cm €540,00
€47,95
ROLLEN kleuren 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
145cm €645,00
€57,50
Kleuren:
grijs - groen - blauw - bruin - rood

Project-noppenrubber 4012 - 4mm op rol - Nop Ø 10mm - Nophoogte 1mm - Zware toepassingen

3.0

Doorsnede

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- ca 5.0 kg/m²
Dikte
- ca 4mm
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

10 mm

4mm

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

ROLLEN zwart 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €975,00
€79,50
ROLLEN grijs 10mtr lengte
Breedte volle rol afsnijding p/m²
150cm €1125,00
€95,00

Noppenrubber IN45/M3 Fireresistant - 4.5mm op rol - Nop Ø 23mm - Europese brandklasse 1 - EN 12.199
Materiaal
- NR Rubber
Gewicht 3mm - ca 4.7 kg/m²
Dikte
- ca 4.5mm
Breedte rol
- 100cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN 10mtr lengte
Kleuren zwart
Breedte volle rol afsnijding p/m²
100cm

€750,00

Nitril, olie- en vetbestendig
Brandnorm: B1 volgens EN12.199
Sigarettenbrandtest: DIN51961
Geeft geen brandvlekken
Vlamweerstand DIN51969 klasse 1

Brandveilig & oliebestendig

nvt

Zwart ook oliebestendig!

Noppentegels 2.6mm - Nop Ø 26mm - Europese brandnorm klasse 1 - Backing geslepen en verlijmbaar
Materiaal
- Rubber/PVC
Gewicht
- ca 4.2 kg/m²
Dikte
- ca 3mm
Afmeting
- 50x50cm
Extra zwart
- 100x100cm x4mm
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

101 zwart

201 donkergrijs

602 blauw

603 lichtblauw

703 grasgroen

702 jadegroen

202 middengrijs

Noppentegels 50x50cm
Prijs zwart en grijs - €14,95 p/st
Prijs kleuren
- €16,95 p/st
Afname vanaf 20m² - 80 tegels
Noppentegels 100x100cm
Prijs zwart en grijs - €59,50 p/st
Afname vanaf 20m² - 20 tegels
Zwart & grijs voorraaditem
Kleuren levertijd ca 3 weken

203 grijs

204 lichtgrijs

601 donkerblauw

301 bruin

302 beige

501 geel

701 donkergroen

504 oranje

401 bordeaux

402 terra

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium
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Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
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PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Vlak rubber - Lopers - matten- vloeren MadGrip
entreematten

Plaatrubber of vlakrubber op rol - Beide zijden vlak - Diverse diktes - Zeer ruim toepasbaar

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 3mm - ca 4.5 kg/m²
Gewicht 5mm - ca 7.5 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 15 kg/m²
Gewicht rest - Naar verhouding
Dikte
- 1/2/3/5/8/10/15/20mm
Breedte rol
- 140cm
Lengte rol
- 5/10/20mtr
Nylon inlage - Optioneel op aanvraag

ROLLEN zwart
Rolbreedte 140cm x 5/10/20 mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
1mm
€127,50 €11,75 20mtr
2mm
€188,75 €17,50 10mtr
3mm
€238,25 €22,25 10mtr
5mm
€385,00 €34,95 10mtr
8mm
€310,00 €63,50 5mtr
10mm €385,00 €79,50 5mtr
15mm €575,00 €119,50 5mtr
20mm €770,00 €159,00 5mtr

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Massieve platen & blokken zwart - Beide zijden vlak of met antislip doekindruk - Diverse diktes
ROLLEN - 180cm x 10mtr x 8mm
Beide zijden antislip doekindruk
Dikte volle rol afsnijding p/m²
8mm €1250,00
83,50

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 20mm - 30 kg p/m²
Gewicht 100mm - 150 kg p/m²
Gewicht rest - Naar verhouding
Diktes platen - 15/20/30/50/80/100mm
Maat platen vlak - 100x100cm
Rollen doek a’slip - 200cm x 10mtr x 8mm

BLOKKEN/PLATEN
Beide zijden vlak
Dikte 100x100cm
15mm
€69,50
20mm
€89,50
30mm
€150,00
50mm
€235,00
80mm
€345,00
100mm
€780,00

gewicht
22kg
30kg
45kg
75kg
120kg
150kg

PLATEN - 100x200cm
1 Zijde antislip doekindruk
1 Zijde vlak
Dikte
100x200cm gewicht
15mm
€105,00
44kg

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Plaatrubber kleuren - op rol - Beide zijden vlak - Diverse diktes - Zeer ruim toepasbaar
Materiaal
- SBR/NR/NBR/PVC
Gewicht 3mm - ca 4.5 kg/m²
Gewicht 5mm - ca 7.5 kg/m²
Dikte
- ca 3+5mm
Breedte rol
- 140cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN 140cm x 10mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
3mm
5mm

€560,00
€895,00

€48,50 rood NR
€78,50 rood NR

3mm
5mm

€560,00
€895,00

€48,50 wit SBR
€78,50 wit SBR

3mm
5mm

€840,00 €72,50 groen NBR
€1325,00 €117,50 groen NBR

Recycled rubber op rol - Beide zijden antislip - Diverse diktes - Ondervloer - Demping - Tijdelijke toepassingen
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

Materiaal

- SBR/NR Rubber
- 100% Recyled
Kleur
- Zwart met kleurspikkels
Gewicht 3mm - ca 3.5 kg/m²
Gewicht 5mm - ca 6.0 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 10 kg/m²
Gewicht rest - Naar verhouding
Dikte
- 2/3/4/5/6/8/10/15/20mm
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 10/20mtr

ROLLEN - 150cm x 10/20 mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
2mm
€345,00 €13,50 20mtr
3mm
€415,00 €15,75 20mtr
4mm
€465,00 €18,75 20mtr
5mm
€525,00 €21,75 20mtr
6mm
€650,00 €26,00 20mtr
8mm
€395,00 €31,50 10mtr
10mm €435,00 €34,50 10mtr
15mm €675,00 €54,50 10mtr
20mm €895,00 €72,50 10mtr

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
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Recycled projectrubber op rol - Beide zijden antislip - Diverse diktes - Rubber vloer - Sportvloeren - Gyms

zwart-grijs

zwart-geel
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Kleur
- Zwart met kleurspikkels
Gewicht 6mm - ca 6 kg/m²
Gewicht 8mm - ca 8 kg/m²
Rollen
- 120cm x 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

zwart-rood
ROLLEN - 120cm x 10 mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
6mm
€690,00
€68,50
6mm in alle kleuren
ROLLEN - 120cm x 10 mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
8mm
€790,00
€78,50
8mm in zwart-grijs & zwart-blauw

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

zwart-blauw

zwart-groen
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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PVC

Rollen - Stroken - Vloeren

MadGrip
entreematten

PVC soepel transparant op rol - Beide zijden glad - Diverse diktes - Afdekken - Tochtgordijnen - Balies en Werktafels

Materiaal
- PVC soepel
Gewicht 2mm - 3.0 kg/m²
Gewicht 3mm - 4.5 kg/m²
Gewicht 5mm - 7.5 kg/m²
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 20mtr
Breedte stroken - 30cm
Lengte stroken - 50mtr

ROLLEN transparant
150cm x 20mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
2mm
€ 685,00
€27,50
3mm
€ 975,00
€39,00
5mm
€1495,00
€59,75
STROKEN transparant
2mm x 20cm x 50mtr €180,00
3mm x 30cm x 50mtr €360,00
4mm x 40cm x 50mtr €720,00

RVS Bevestiging stroken
Rail 100cm
- €29,25
Klemset 20cm - € 5,25
Klemset 30cm - € 6,25
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PVC vloeren 2mm op rol - Toplaag glad - Backing antislip - Zeer ruim toepasbaar - Showrooms - Beurzen - Wanden

04 zwart

23 wit

10 rood

22 lichtgrijs

02 grijs

05 donkergrijs

17 geel

15 blauw

16 donkerblauw

Materiaal
Dikte
Gewicht
Breedte rol
Lengte rol
Brandnorm

- PVC soepel
- 2mm
- 1.7 kg/m²
- 200cm
- ca 20mtr
- Klasse 1 - Bfl

ROLLEN kleuren
200cm x 20mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
2mm
€975,00
nvt
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming met
vloeren pvc contactlijm.
Afkitten met montagekit

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Rubber granulaattegels

MadGrip
entreematten

Speelplaatstegels - Valtegels - Toplaag antislip geperste rubber korrels - Onderzijde drainerend

bovenkant met schijngroef - 100x100x4.5cm

bovenkant 50x50x4.5cm

onderkant drainage

50x50cm met penverbinding

onderkant drainage

met penverbinding

Plaatsen op een harde
vlakke ondergrond.
Advies naden verlijmen
met montagekit en leggen
in halfsteensverband.

Afmeting
Valhoogte

- SBR rubber emulsie
- 4.5cm 22 kg/m²
- 7.5cm 32 kg/m²
- 100 x 100 x 4.5cm
- 1.4mtr - EN1177

TEGELS 100x100x4.5cm
Afname vanaf 10 stuks
Zwart
- €69,50 p/st
Rood
- €71,50 p/st
Groen
- €73,50 p/st

Afmeting
Valhoogte

- 50 x 50 x 4.5cm
- 1.5mtr - EN1777

TEGELS 50x50x4.5cm

Afmeting
Valhoogte

- 50 x 50 x 7.5cm
- 2.1mtr - EN1777

Materiaal
Gewicht

Afname vanaf 20 stuks = 5m²
Zwart
- €17,50 p/st
Rood
- €18,50 p/st
Groen
- €19,50 p/st

TEGELS 50x50x7.5cm
Afname vanaf 20 stuks
Zwart
- €29,75 p/st
Rood
- €32,50 p/st
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Terrastegels - Toplaag antislip geperste rubber korrels - Onderzijde drainerend - Galerijen - Balkons

Materiaal
Dikte
Gewicht
Afmeting

- SBR rubber emulsie
- 2.5cm
- 8 kg/m² - 2kg p/t
- 50x50cm

Plaatsen op een harde vlakke
ondergrond.
Advies naden verlijmen met
montagekit en leggen in
halfsteensverband.

TEGELS 50x50x2.5cm
Afname vanaf 20 stuks = 5m²
Zwart
Rood
Groen

- €11,25 p/st
- €11,95 p/st
- €12,50 p/st

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Stalmatten

- tegels - lopers

MadGrip
entreematten

Stalmat universeel - Toplaag harde noppen - Achterzijde drainagenoppen - Stallen - Wasplaatsen - Stapmolens
Materiaal
Dikte
Gewicht
Afmeting
Prijs

- SBR/NR rubber
- 17mm
- 40kg
- 120x180cm
- €114,50 p/st

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
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Plaatsen op een harde vlakke
ondergrond.
Advies naden verlijmen met
montagekit en leggen in
halfsteensverband.

Stalmatras M45 comfort - Toplaag antislip structuur - Achterzijde drainage lengtegroeven - Stallen - Wasplaatsen - Stapmolens
Materiaal
Dikte
Gewicht
Afmeting
Prijs

- SBR/NR rubber
- 17mm
- 46kg
- 120x180cm
- €114,50 p/st

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
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Plaatsen op een harde vlakke
ondergrond.
Advies naden verlijmen met
montagekit en leggen in
halfsteensverband.

Stalmatras M40 universeel - Toplaag harde noppen - Achterzijde extra brede lengtegroeven - Stallen - Trailers - Wasplaatsen - Single
Materiaal
Dikte
Gewicht
Afmeting
Prijs

- SBR/NR rubber
- 17mm
- 40kg
- 100x200cm
- €109,50 p/st
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Plaatsen op een harde vlakke
ondergrond.
Advies naden verlijmen met
montagekit en leggen in
halfsteensverband.

Trailermat - Stalloper op rol - 8+10mm op rol - Hamerslag noppenstructuur - Corridors - Stallen - Trailers
TRAILERMAT

180cm x 10mtr x 8mm
Beide zijden antislip doekindruk
Dikte volle rol afsnijding p/m²
8mm €1250,00
€83,50

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 8mm - ca 11.5 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 14.0 kg/m²
Breedte rol
- 180/200cm
Lengte rol
- 10mtr
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of
tix - Randen afkitten met Poly
meerkit - bv Bison MS Polymeer

ROLLEN 8mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
180cm €1295,00
€89,50
200cm €1445,00
€89,50
ROLLEN 10mm zwart 10mtr
Breedte volle rol afsnijding p/m²
180cm €1595,00
€112,50
200cm €1795,00
€112,50
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Budget stalmat recycled op rol - Stallen - Corridors - Ondervloer - Demping - Tijdelijke toepassingen!
Materiaal

- SBR/NR Rubber
- 100% Recyled
Kleur
- Zwart met kleurspikkels
Gewicht 10mm - ca 10 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 15 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 20 kg/m²
Dikte
- 10/15/20mm
Breedte rol
- 150cm
Lengte rol
- 10mtr

ROLLEN - 150cm x 10mtr
Dikte
10mm
15mm
20mm

volle rol afsnijding p/m²
€34,50 10mtr
€54,50 10mtr
€72,50 10mtr

€435,00
€675,00
€895,00
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Oploopmat - Laadklepmat - Basis ribrubber - Rubber latten 12-15-17mm - De opstap voor laadkleppen en trailers

Bevestiging of montage:
Contactlijm - tix - montagekit schroeven-pluggen

Materiaal

- SBR/NR rubber

Dikte 12mm
Prijs
Gewicht
Dikte 17mm
Prijs
Gewicht
Dikte 27mm
Prijs
Gewicht

- B-122xL-214cm
€99,50
12mm - 30kg
- B-155xL-175cm
€160,00
17mm - 34kg
- B-120xL-240cm
€195,00
27mm - 42kg

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Wandmat - Schopmat op rol - Vlakrubber beide zijden vlak met versterkte nylon inlage - 3-5-10mm

Bevestiging of montage:
Contactlijm - tix - montagekit schroeven-pluggen met bovenlat

Materiaal
- SBR/NR Rubber
Extra versterking - Nylon inlage
Gewicht 3mm - ca 4.5 kg/m²
Gewicht 5mm - ca 7.5 kg/m²
Gewicht 10mm - ca 15 kg/m²
Gewicht rest - Naar verhouding
Dikte
- 3/5/8/10mm
Breedte rol
- 140cm
Lengte rol
- 5/10mtr
Extra Nylon inlage - Optioneel op aanvraag

ROLLEN zwart
Rolbreedte 140cm x 5/10/20 mtr
Dikte volle rol afsnijding p/m²
3mm
€262,50
€24,50 10mtr
5mm
€423,50
€38,50 10mtr
8mm
€310,00
nvt
5mtr
10mm €385,00
nvt
5mtr

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Schakelmatten & platen

MadGrip
entreematten

Schaatsmat - Interlock - Beide zijden harde noppen - Onverslijtbare kwaliteit - Harde toplaag schaatsbestendig
Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting
Prijs per stuk

- SBR/NR Rubber
- 22 kg p/st
- 16mm
- 100x100cm
- €89,50
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VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Randen afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer

Schakelmat Interlock P25 Universeel - Zeer sterke schakelmat - Onderzijde drainerend - Stallen - Laadlosplekken - etc
Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting
Prijs per stuk
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- SBR/NR Rubber
- 46 kg p/st
- 17mm
- 180x120cm
- €179,00

VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Randen afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer

Dumblemat - Sportmat - Een zijde harde noppen - Andere zijde brede sleuven - Beschermt sportvloeren en sportattributen
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op
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Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- 40 kg p/st
Dikte
- 17mm
Afmeting
- 100x200cm
Prijs per stuk - €109,50
VERWERKING: Op maat snijden
met Stanleymes - Verlijming grote
oppervlakken met contactlijm of tix
Randen afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer

Fitnessmat Interlock - Bovenzijde antislip - Onderkant vlak - Beschermt apparatuur en vloer - Geluiddempend
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
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Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- 25 kg p/st
Dikte
- 10mm
Afmeting
- 90x150cm
Prijs per stuk - €84,95
VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Randen afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer

Golfmat - Afslagmat - Een zijde antislip - Andere zijde vlak - Voor een veilige en stabiele afslag - Diverse andere toepassingen
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
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Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht
- 35 kg p/st
Dikte
- 15mm
Afmeting
- 100x200cm
Prijs per stuk - €99,50
VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Randen afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Schakel - Werkplekmatten

MadGrip
entreematten

Schakelmat - Werkplekmat - Toplaag antislip leerstructuur - Achterkant drainagenoppen - Werkplekken - Werkplaatsen
Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting
Prijs per stuk

- SBR/NR Rubber
- 5 kg p/st
- 14mm
- 90x90cm
- €36,50

VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Zijkanten afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer
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Schakelmat - Werkplekmat - Toplaag antislip diamantstructuur - Achterkant drainagenoppen - Werkplekken - Werkplaatsen
Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting
Prijs per stuk

- SBR/NR Rubber
- 5 kg p/st
- 13mm
- 90x90cm
- €39,50

VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Zijkanten afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer
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Schakelmat - Werkplekmat - Open versie - Achterkant drainagenoppen - Werkplekken - Werkplaatsen - Keukens - Buitenmat
Materiaal
- SBR/NR Rubber
Gewicht 14mm - 5 kg p/st
Afmeting
- 90x90cm
Prijs 14mm p/st- €34,50
VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Zijkanten afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer
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Schakelmat - Werkplekmat Oliebestendig - Achterkant drainagenoppen - Werkplekken - Werkplaatsen - Keukens - Koelcellen
Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting
Prijs per stuk

- NBR/NR Rubber
- 5 kg p/st
- 14mm
- 90x90cm
- €47,50

VERWERKING:
Op maat snijden met Stanleymes
Zijkanten afkitten met Polymeerkit
bv Bison MS Polymeer
Werkplekmatten kunnen oneindig
aan elkaar worden gekoppeld en
ontkoppeld.
De schakels kunnen gevulcaniseerd
worden verlijmd tot een oprolbare
vaste mat of loper.

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Ergomatten ®

MadGrip

Antivermoeidheidsmatten

entreematten

Ergonomische antivermoeidheidsmat - Stamat - Bovenkant zachte rubber noppen - Antislipbacking

Kleur grafiet - 5 jaar garantie

Toepassingen:
Stamat - Barren - Balies - Kassa’s
Sorteer- en inpakplekken
Werkplaatsen - Magazijnen
Antistatische ruimtes - Cleanrooms

Materiaal
- Polyurethaan Foam
Gewicht
- 3.7 kg/m²
Dikte
- 15mm
Afmeting
- 60x90cm + veelvoud
Prijs 60x90
- €99,75
Prijs 60x180 - €199,50
Prijs 90x120 - €199,50
Prijs 60x270 - €299,25
Prijs 90x180 - €299,25
Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90
Prijscalculatie in veelvoud 60x90

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
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Eigenschappen:
Antistatisch - Brandveilig EN Cfl-s1
Ergonomisch - Antislip - Comfort
Koude en tocht isolerend
Schokabsorberend - Elastisch

Voordelen:
Veilig - Comfortabel
Verhoogde productiviteit
afname ziekteverzuim
Koudewerend

De Ergomatten zijn getest op antivermoeidheid door verhoogde bloedcirculatie - Testrapport op aanvraag

Ergomat Nitro - OlieVocht- & Hittebestendig tot 600°C

Ergomat Hygiene Aqua - Hitte - Vocht - Mineraal - Zuur - Alcohol bestendig

Materiaal
- Nitrilrubber
Gewicht
- 3.7 kg/m²
Dikte
- 15mm
Afmeting
- 60x90cm + veelvoud
Prijs 60x90
- €124,50
Prijs 60x180 - €249,00
Prijs 90x120 - €249,00
Prijs 60x270 - €373,50
Prijs 90x180 - €373,50
Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90

Materiaal
- EPDM rubber
Gewicht
- 3.0 kg/m²
Dikte
- 11mm
Afmeting
- 60x90cm + veelvoud
Prijs 60x90
- €124,50
Prijs 60x180 - €249,00
Prijs 90x120 - €249,00
Prijs 60x270 - €373,50
Prijs 90x180 - €373,50
Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90

Zwart - 3 jaar garantie

Groen - Rood
Blauw - Zwart
3 jaar garantie

Ergomat ESD - ESD veilige mat - Olie- Vocht & Hittebestendig

Zwart - 3 jaar garantie

Materiaal
- Nitrilrubber
Gewicht
- 3.4 kg/m²
Dikte
- 11mm
Afmeting
- 60x90cm + veelvoud
Prijs 60x90
- €124,50
Prijs 60x180 - €249,00
Prijs 90x120 - €249,00
Prijs 60x270 - €373,50
Prijs 90x180 - €373,50
Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90

Ergomat Lasmat Pyro - Hitte - Olie - Vocht bestendig

Zwart - 3 jaar garantie

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Materiaal
Gewicht
Dikte

- Nitril-EPDM
- 3.7 kg/m²
- 10mm

Mat
Prijs

- 60x91
- €174,50

Mat
Prijs

- 91x150
- €385,00

Rol/loper
Prijs

- 91cm x 18mtr
- €3795,00

62

Ringmat & Specials

MadGrip
entreematten

Rubber ringmat - De klassieke vuilbuffer - Universeel toepasbaar - In 3 kwaliteiten - Buiten - Entrees - Matputten
ST Standaard
versie

Gesloten versie
ST 23 mm
80cm x 120cm
ST & HD 23mm
100cm x 150cm

Project-kwaliteit
Materiaal
- Rubber mould
Dikte
- 23 of 17mm
Borsteltjes - Nylon
Basis zwart - Rubber NR
Basis terra - Rubber NR NBR
Gewicht ST - 8kg/m²
Gewicht HD - 11kg/m²
ST en HD open en gesloten

Z

HD Zware
versie

TR Terra
versie

ZZ

Projectkwaliteit - Standaard afmetingen of maatwerk
Prijs ST 100cm x 150cm - 23mm
- € 69,50 p/st
Prijs ST 80cm x 120cm - 23-17mm
- € 48,25 p/st
Prijs HD 100cm x 150cm - 23mm
- € 82,50 p/st
Prijs ST 100cm x 180cm - 13mm - nieuw 2016 - €

Kleurenborsteltjes groen rood blauw geel zwart grijs - €
Koppelverbindingen
-€

ST

62,75 p/st

0,90 p/st
1,95 p/st

HD

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Pinmat HM - Rondom afwerkranden - Schrapende noppenpinnen Ringmat Aqua DM - Rondom afwerkranden - Natte ruimtes
Materiaal

- Rubber

Gewicht

- 5 kg/m²

Dikte

- 15mm

Afmeting
Prijs

- 60x100cm
- € 32,50

Afmeting
Prijs

- 90x150cm
- € 82,50

Materiaal

- Rubber

Gewicht

- 5 kg/m²

Dikte

- 14mm

Afmeting
Prijs

- 90x150cm
- € 59,50

Rubberscrape MV - Rondom afwerkranden - Rubber schraaplamellen - Oliebestendig - Wasbaar - Ook met logo (zie logomatten)
Materiaal

- Nitrilrubber

Gewicht

- 5.5 kg/m²

Dikte

- 10mm

Afmeting
Prijs

- 89x142cm
- € 91,50

Bubblemat Aircomfort MV - Rondom afwerkranden - Zachte antislipnoppen - Wasbaar - Vocht- Oliebestendig - Comfortmat
Materiaal

- Nitrilrubber

Gewicht

- 5.5 kg/m²

Dikte

- 9mm

Afmeting
Prijs

- 86x142cm
- € 97,50

Orthomat KT - Zachte comfortmat - Rondom afwerkranden - Open en gesloten versie - Maakt werken comfortabel en veilig
Kleuren
Versies
Gewicht
Dikte

Materiaal

- Nitrilrubber
- Zacht Cellrubber
- Zwart en grijs
- Open en gesloten
- 5.0 kg/m²
- 15mm

Afmeting
Prijs
Afmeting
Prijs

- 60x90cm
- € 114,50
- 91x152cm
- € 224,50

Trillingsmat - Dempingsmat DM - Geluiddempend - tegen schuiven Comfort Aqua MV - Hitte - Vocht - Vet - Olie- bestendig - Antibacterieel
Materiaal

- Nitrilrubber

Materiaal

- Nitrilrubber

Gewicht

- 8.0 kg/m²

Gewicht

- 5.5 kg/m²

Dikte

- 10mm

Dikte

- 12mm

Afmeting
Prijs

- 86x142cm
- € 115,00

Afmeting
- 50x50cm
Prijs va 10 stuks - € 28,75 p/st

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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SafetyGrip
antislipproducten

Antislip
Voorkom glij- en valpartijen!

web.com

Veiligheid voor alles!

Strips-Matten-Lopers-Coatings-Tegels
Industrie
Trappen
Laadruimtes
Treeplanken
Ladders
Branduitgangen
Hangars
Lopende band
Sorteer en pakruimtes
Magazijnvloeren
Werkplekken
Voeding
Keukens
Cafetaria
Groentesnijruimtes
Koel- en vriesruimtes
Sport
Kleedruimtes
Douches
Sauna's
Zwembaden
Recreatieboten
Skateboards
Woon en werkomgeving
Galerijen
Ladders
Trappen
Balustrades
Ligbad
Douche
Zwembaden, balkon
Marmer en tegelvloeren
Winkelcentra
Supermarkten
Zorginstellingen
Revalidatie
Autoaanpassing
Rolstoelen
Trappen
Rond therapie toestellen
Rolstoelruimtes
Badruimtes
Transport
Wachtkamers
Operatiekamers
EHBO ruimtes
Transport en verkeer
Brandweerauto's
Ziekenwagens
Kranen
Landbouwvoertuigen
Vervoers- en transportsector
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Safety-Grip -

SafetyGrip

Antislipstrips

antislipproducten

SafetyGrip zelfklevende antislipstrips - 12 Versies - Diverse breedtes - Rollengtes 18mtr - Dikte 0.6-1mm - Antislipwaarde R13 schuurkorels - R12 voor zachte versies

1 - Standaard

2 - Grof

3 - Extra Grof

4 - Vervormbaar

5 - Fijn zacht

6 - Attentie Markering

Fijne antislip schuurkorrel

Grove antislip schuurkorrel

Extra grove schuurkorrel

Fijne schuurkorrel - alu basis

Fijne vlakke rubber structuur

Fijne antislip schuurkorrel

Universeel toepasbaar bv trappen

Extra griptoepassingen

Toepassingen met grove vervuiling

Ongelijke oppervlakken bv traanplaat

Natte ruimtes - zwembaden - badkamers

Extra veiligheid hoge attentiewaarde

Zwart - Transparant - Kleuren:
Geel - Rood - Blauw - Groen - Wit - Grijs - Bruin
Zwart - 18mtr
Breedte - Prijs rol
19mm - 22,50
25mm - 28,95
50mm - 49,50
10cm - 99,50
15cm - 148,50
30cm - 299,00
60cm - 595,00
100cm - 997,50

Kleuren-Transparant
Breedte - Prijs rol
19mm - 26,95
25mm - 34,50
50mm - 59,50
10cm - 119,50
15cm - 178,50
30cm - 355,00
60cm - 710,00
100cm -1195,00

Zwart
Breedte
19mm
25mm
50mm
10cm
15cm
30cm
60cm
100cm

- Geel
- Prijs rol
nvt
34,50
59,50
- 119,50
- 178,50
- 355,00
- 710,00
- 1195,00

Zwart
Breedte - Prijs rol
19mm
nvt
25mm
34,50
50mm
59,50
10cm
- 119,50
15cm
- 178,50
30cm
- 355,00
60cm
- 710,00
100cm
- 1195,00

Zwart - Geel - Zwartgeel
Breedte - Prijs rol
19mm
nvt
25mm
45,55
50mm
78,00
10cm
- 157,80
15cm
- 234,00
30cm
- 468,00
60cm
- 935,00
100cm
- 1575,00

7 - Glow in the dark
Fijne antislip schuurkorrel

8 - Nop zacht
PVC-Rubber structuur

9 - Geperforeerd zacht
Zeer stroef zacht oppervlak

10 - Grof zacht
Grove rubber structuur

Licht op in het donker

Comfort met zacht verende noppen

Comfort zacht verende structuur

Comfort zacht verende structuur

Wit - Zwartwit - Witstripe
Breedte - Prijs rol
25mm
86,25
50mm
- 148,50
10cm
- 298,50
15cm
- 445,00
30cm
- 885,00
50cm
- 1475,00

Zwart
Breedte - Prijs rol
19mm
nvt
25mm
41,50
50mm
72,00
10cm
- 144,50
15cm
- 215,00
30cm
- 425,00
60cm
- 850,00
100cm
- 1440,00

Breedte
19mm
25mm
50mm
10cm
15cm
30cm
60cm
100cm

Wit
- Prijs rol
nvt
41,50
72,00
- 144,50
- 215,00
- 425,00
- 850,00
- 1440,00

Grijs
Breedte - Prijs rol
19mm
nvt
25mm
34,50
50mm
59,50
10cm
- 119,50
15cm
- 178,50
30cm
- 355,00
60cm
- 710,00
100cm
- 1195,00

Zwart - Wit - Beige - Transparant

Breedte
19mm
25mm
50mm
10cm
15cm
30cm
60cm
100cm

- Prijs rol
nvt
34,50
59,50
- 119,50
- 178,50
- 355,00
- 710,00
- 1195,00

11 - Extra grof zacht
Extra grove rubber korrel
Comfort zacht verende structuur

Zwart Breedte
19mm
25mm
50mm
10cm
15cm
30cm
60cm
100cm

Grijs
- Prijs rol
nvt
34,50
59,50
- 119,50
- 178,50
- 355,00
- 710,00
- 1195,00

Zwartgeel - Roodwit
Breedte - Prijs rol
19mm
nvt
25mm
34,50
50mm
59,50
10cm
- 119,50
15cm
- 178,50
30cm
- 355,00
60cm
- 710,00
100cm
- 1195,00

12 - Fluoriserend
Fijne schuurkorrel
Extra opvallend

Felgeel
Breedte - Prijs rol
19mm
nvt
25mm
41,50
50mm
71,50
10cm
- 143,50
15cm
- 214,20
30cm
- 425,00
60cm
- 850,00
100cm
- 1435,00

SafetyGrip specials en hulpmiddelen - ALU Antislipplaten - Primer - Randsealer - Ontvetter/Alcoholcleaner - Attentiestrips

Aluminium Antislipplaten
11.5cm x 64.5cm - 34,25 p/st
15cm x 100cm
- 62,50 p/st
Zwart - Geel - Zwartgeel
Voor houten trappen en vlonders
Schroefgaten voorgeboord
Grotere afmetingen mogelijk

1-Reiniging/voorbehandeling
De oppervlakte moet goed
droog en vetvrij gemaakt worden, alvorens de strips worden
aangebracht. Het beste is om een
reiniger/ontvetter te gebruiken die
zorgt dat alle oppervlaktevervuiling oplost, bv thinner of alcohol
cleaner. Na het schoonmaken
van de oppervlakte, moet deze
met een niet pluizende doek goed
worden droog gemaakt. Gebruik
bij poreuze oppervlaktes een
speciaal verkrijgbare primer en
eventueel randsealer.
Evt. oude strips verwijderen met
verfbrander i.c.m. plamuurmes.

Attentiestrips
Caution of Watch your step
15cm x 60cm
- 7,95 p/st
Eigen tekst mogelijk
vanaf 2000 stuks
Op aanvraag via mattenkoning.nl

2-Aanbrengen strips
Verwijder een stukje (5cm) beschermfolie van de achterkant van
de strip en breng dit aan op het
schoongemaakte oppervlak.
Ttrek nu rustig de rest van het beschermfolie weg en breng de rest
van de strip aan op het oppervlak,
zorg wel dat er niet te hard aan de
strip getrokken wordt.
LET OP: breng de strips niet
aan bij een temperatuur
onder de 10°C en in vochtige
ruimtes.

Primer - 3-5 m² / blik
Literblik
- 26,75 p/l
Voor poreuze ondergronden
Alcoholcleaner - 3-5m² / L
Literfles
- 22,50 p/l
Randsealer - 30-40 m¹ p/t
Tube 140ml - 13,40 p/t

3-Afwerking:
Strips aandrukken en luchtbellen
wegdrukken met een roller.
Voor extra zekerheid met een rubber hamer nalopen.
Bij poreuze, natte omgevingen
eventueel de kanten van de strips
sealen met een speciale
“rand sealer”.
Vloeren waar de tape is aangebracht zijn direct beloopbaar.

SafetyGrip zelfklevende antislipstrips - Blokken - Vormen - Maatstrips - Speciale rolbreedtes - Op aanvraag via www.mattenkoning.nl
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

65

3M Safety-Walk -

Antislipstrips

SafetyGrip
antislipproducten

SafetyWalk zelfklevende antislipstrips - 5 Versies - Diverse breedtes - Rollengtes 18mtr - Dikte 0.6-1mm - Antislipwaarde R13 schuurkorels - R12 voor zachte versies

1 - Standaard Zwart

1 - Transparant

1 - Geel

1 - bruin

2 - Grof

Fijne antislip schuurkorrel

Extra grove schuurkorrel

Universeel toepasbaar bv trappen

Toepassingen met grove vervuiling

3 - Vervormbaar
Fijne schuurkorrel - alu basis
Ongelijke oppervlakken bv traanplaat

1 - bruin
Zwart
Breedte - Prijs rol
19mm
26,15
25mm
39,45
5cm
76,00
10cm
- 151,80
15cm
- 227,00
30cm
- 470,70
60cm
- 915,80
90cm
- 1327,30

Transparant
Breedte - Prijs rol
19mm
25mm
50mm

- 33,90
- 45,30
- 88,80

15cm
30cm

- 252,15
- 520,30

Geel
Breedte - Prijs rol
25mm - 45,75
50mm - 87,90
10cm - 182,45
Bruin
25mm
50mm

- 45,05
- 86,60

Zwart

3M Safety-Walk
Europese Com.
richtlijn 89/654/
ECC 30-11-89.:
Minimale
veiligheids- en
gezondheidseisen
voor werkplekken
hellingen - trappen
toegangen
gangpaden
openbare ruimtes

Breedte 25mm
50mm
10cm
15cm
60cm
90cm

Prijs rol

44,30
88,25
- 158,70
- 259,50
- 860,35
- 1224,55

4 - grof zacht grijs

4 - grof zacht zwart

Grove rubberstructuur

Grove rubberstructuur

Fijne rubberstructuur

Comfortabel bv voor rolstoelen

Comfortabel bv voor revalidatietechniek

Natte ruimtes - Badkamers - zwembaden

Grijs

Zwart

Breedte 25mm
50mm
15cm
60cm

Prijs rol

52,85
- 107,65
- 316,70
- 1260,80

Breedte 25mm
50mm
10cm
15cm

-

Prijs rol
52,00
106,60
211,45
315,10

Zwart
Breedte - Prijs rol
5cm
- 104,45
10cm
- 202,75
30cm
- 605,25
60cm
- 1121,75
Geel
Breedte - Prijs rol
5cm
- 102,90

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

5 - Fijn zacht wit & transparant

Wit
Breedte - Prijs rol
25mm
50mm

-

52,80
106,60

Transparant
25mm
52,50
50mm
- 105,00

Safety-Walk specials en hulpmiddelen - Primer - Randsealer - Ontvetter/Alcoholcleaner - Aandrukroller
1-Reiniging/voorbehandeling
De oppervlakte moet goed
droog en vetvrij gemaakt worden, alvorens de strips worden
aangebracht. Het beste is om een
reiniger/ontvetter te gebruiken die
zorgt dat alle oppervlaktevervuiling
oplost, bv thinner of 3M IndustrialCleaner. Na het schoonmaken
van de oppervlakte, moet deze
met een niet pluizende doek goed
worden droog gemaakt. Gebruik
bij poreuze oppervlaktes een
speciaal verkrijgbare primer en
eventueel randsealer.
Evt. oude strips verwijderen met
verfbrander i.c.m. plamuurmes.

2-Aanbrengen strips

3-Afwerking:

Verwijder een stukje (5cm)
beschermfolie van de achterkant
van de strip en breng dit aan op het
schoongemaakte oppervlak.

Strips aandrukken en luchtbellen
wegdrukken met een roller.
Voor extra zekerheid met een
rubber hamer nalopen.

Ttrek nu rustig de rest van het
beschermfolie weg en breng de rest
van de strip aan op het oppervlak,
zorg wel dat er niet te hard aan de
strip getrokken wordt.

Bij poreuze, natte omgevingen
eventueel de kanten van de
strips sealen met een speciale
“rand sealer”.
Vloeren waar de tape is aangebracht zijn direct beloopbaar.

LET OP: breng de strips niet
aan bij een temperatuur
onder de 10°C en in vochtige
ruimtes.

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Primer - Scotch 2141 3-5 m² / blik
Literblik
- 29,55 p/b
Voor poreuze ondergronden
3M Industrialcleaner - 2-3m² / B
Blik 500ml
- 25,35 p/b
Randsealer - 30-40 m¹ p/t
Tube 140ml - 18,65 p/t
Handroller

- 18,65 p/st

Motorbike Launch Coaster
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Permastripe -

Veiligheidstapes

SafetyGrip
antislipproducten

Permastripe veiligheids - zelfklevende veiligheidstape - Antislipstructuur - Rollengtes 30mtr - Dikte 1mm

Geel - Blauw - Fluoriserend
Rood - Oranje - Groen - Zwart - Wit
Breedte -

Prijs rol

5cm
7.5cm
10cm

€ 117,50
€ 177,50
€ 235,00

-

Zwart-Geel attentie
Wit-Rood attentie
Breedte 5cm
10cm
-

Prijs rol
€ 134,50
€ 269,00

Glow in the Dark /
Photoluminescent
5cm
- € 195,00

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Durastripe -

Markeringstapes

SafetyGrip
antislipproducten

Durastripe veiligheids - zelfklevende veiligheidstape - Vlakke stroeve structuur - Rollengtes 30mtr - Dikte 1mm

Geel - Blauw - Fluoriserend - Paars
Rood - Oranje - Groen - Zwart - Wit - Grijs
Breedte -

Prijs rol

5cm

€ 147,95

-

Restbreedtes tot 90cm pro rato

Zwart-Geel - Zwart-Wit - Wit-Rood
Breedte -

Prijs rol

5cm

€ 177,65

-

Restbreedtes tot 90cm pro rato

Speciale vormen op aanvraag

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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3M Scotch 7888 -

Antislipcoating

SafetyGrip
antislipproducten

3M Scotch Weld 7888 - Antislipcoating - Antislipwaarde R13 schuurkorels - Hout - Steen - Beton - Metaal

Blik 12 liter

- € 664,10

Primer 1 liter - € 75,85
Cleaner 500ml - € 26,20

Nanosign - PU -

Kleur: donkergrijs
Soortelijk gewicht (g/ml): 1,4
Viscositeit: vloeibare pasta
Inzetbaar tussen: -40 tot +100°C
Basis: nitrilrubber - Vaste stof: 62 %
Oplosmiddel: MiBK / tolueenblend
Na 24 uur begaanbaar loopverkeer
Na 48 uur begaanbaar rolverkeer
Aanbrengen: Roller - Kwast

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Antislipcoating

SafetyGrip
antislipproducten

NanoSign - 2 componenten PU-Coating - Transparant of RAL-kleuren - Elke ruwheid te maken met roller

Tegel voor behandeling

NANO-Technoligie
Antislipbehandeling door een
2 componenten PU-Coating

Tegel na behandeling

Standaard transparant

Hout voor behandeling

Hout na behandeling

Kunststof behandeld

Beton - Epoxy behandeld

Desgewenst in alle
RAL-Kleuren te aan te maken

Glas licht behandeld

Eenvoudig in diverse stroefheden te maken
Natuursteen - Beton - Hout

Glas grof behandeld

Gratis stroefheidsmeting
Richtprijzen per project
€ 30-45 p/m² incl voorrijdkosten

ETS-behandeling -

Antislip

SafetyGrip
antislipproducten

Ets-behandeling - Behandeling en uitvoering alleen door een van onze specialisten - Na behandeling gratis stroefheidsmeting

Keramische tegel

Voor behandeling

Na behandeling

ETSEN - antislipbehandeling
mbv een vloeistof worden
microscopisch kleine groefjes
in de toplaag van de ondergrond aangebracht

Entreehal tegels

Zwembaden

Natuursteen - Beton - Tegels
gratis stroefheidsmeting

Keukens - keramiek

Keukens - tegels

Entreehal - tegels

5 JAAR GARANTIE OP
ANTISLIPWERKING

Grootkeukens

Trappen - Nanosign

Projectprijzen op aanvraag
Richtprijs € 20-30 p/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Safetygrip Fiber Antislip R13

SafetyGrip
antislipproducten

Safetygrip Fiber R13 - Anti-Slip Traptredes - Basis zwart - Hoeken Geel of Wit

ARTIKELNR
AXASSC6
AXASSC75
AXASSC8
AXASSC1
AXASSC12
AXASSC15
AXASSC2
AXASSC3

OMSCHRIJVING
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes
Anti-Slip Traptredes

KLEUR
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit

AFMETING
600mm x tot 345mm
750mm x tot 345mm
800mm x tot 345mm
1000mm x tot 345mm
1200mm x tot 345mm
1500mm x tot 345mm
2000mm x tot 345mm
3000mm x tot 345mm

PRIJS/ST.
€ 77,10
€ 96,35
€ 102,70
€ 122,30
€ 128,40
€ 192,60
€ 256,95
€ 385,40

Projectprijzen - offertes
Leg- of montagekosten
Stalen - Drukcatalogus
Dealerprijzen - Bezoek adviseur
Op aanvraag via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren
online op www.mattenkoning.nl

Safetygrip Fiber R13 - Anti-Slip Trapplaten - Basis zwart - Hoeken Geel of Wit

ARTIKELNR
AXASSLCY8
AXASSLCY12
AXASSLCY1212
AXASSLCY24

OMSCHRIJVING
Anti-Slip Trapplaten
Anti-Slip Trapplaten
Anti-Slip Trapplaten
Anti-Slip Trapplaten

KLEUR
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit

AFMETING
800mm x tot 1200mm
1000mm x tot 1200mm
1200mm x tot 1200mm
2400mm x tot 1200mm

PRIJS/ST.
€ 328,25
€ 491,60
€ 492,80
€ 984,90

Safetygrip Fiber R13 - Anti-Slip Vlonderstrips - Zwart of Beige - Schroefgaten voorgeboord

ARTIKELNR.
AXASDC6012BLK
AXASDC9012BLK
AXASDC12012BLK
AXASDC6024BLK
AXASDC9024BLK
AXASDC12024BLK

OMSCHRIJVING
Vlonderstrips
Vlonderstrips
Vlonderstrips
Vlonderstrips
Vlonderstrips
Vlonderstrips

KLEUR
Zwart of Beige
Zwart of Beige
Zwart of Beige
Zwart of Beige
Zwart of Beige
Zwart of Beige

AFMETING
50mm x 1200mm
90mm x 1200mm
120mm x 1200mm
50mm x 2400mm
90mm x 2400mm
120mm x 2400mm

PRIJS/ST.
€ 35,65
€ 49,75
€ 71,65
€ 68,35
€ 95,60
€ 136,85

Safetygrip Fiber R13 - Anti-Slip Trapneuzen - Geel of Wit

ARTIKELNR
AXASSEE5Y1
AXASSEE5Y15
AXASSEE5Y20
AXASSEE5Y30

OMSCHRIJVING
Trapneuzen
Trapneuzen
Trapneuzen
Trapneuzen

KLEUR
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit
Geel of Wit

AFMETING
1000mm x 55 x 55mm
1500mm x 55 x 55mm
2000mm x 55 x 55mm
3000mm x 55 x 55mm

PRIJS/ST.
€ 45,10
€ 67,55
€ 90,15
€ 135,25
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Safetygrip Fiber R13 - Anti-Slip Loopplaten - Zwart of Geel

ARTIKELNR
AXASSB12
AXASSB24

OMSCHRIJVING
KLEUR
Anti-Slip Loopplaten Zwart of Geel
Anti-Slip Loopplaten Zwart of Geel

AFMETING
1200mm x tot 1200mm
2400mm x tot 1200mm

PRIJS/ST.
€ 481,75
€ 963,55

VEILIGHEID
Draag bij het installeren van Anti-Slip Panelen altijd minimaal uw normale persoonlijke beschermingsuitrusting. Draag sowieso altijd een stofmasker, veiligheidsbril,
veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding. Pas vooraf alle Anti-Slip Panelen zonder lijm en kijk eerst of ze goed passen en goed plat tegen het oppervlak liggen.
Boor bevestigingsgaten in alle panelen. De individuele omstandigheden kunnen variëren, maar als richtlijn geldt het volgende:
GEBRUIKSAANWIJZING
De onderdelen worden doorgaans zowel gelijmd als geschroefd. Montagekit is hiervoor ideaal, aangezien het kleine oneffenheden in de ondergrond kan opvangen zodat
de panelen niet gaan klapperen of kantelen. De ondergrond moet schoon, droog en intact zijn indien u de panelen uitsluitend met montagekit wilt bevestigen op weinig
belopen plaatsen.
Als u de panelen op een vochtige, vuile of brokkelige ondergrond wilt bevestigen of in zeer koude weersomstandigheden, moet u de Anti-Slip Panelen altijd zowel lijmen als
schroeven. Houd tussen de schroeven een afstand aan van circa 600 mm.
OP MAAT ZAGEN
De Anti-Slip Panelen zijn zeer moeilijk te zagen; informeer naar onze zaagservice als u veel panelen op maat moet zagen. - Zo nodig kunt u de Anti-Slip Panelen ter plaatse op maat zagen met een professionele decoupeerzaag en de juiste zaagbladen (Bosch “T101 A1F” of soortgelijk zijn hiervoor ideaal).
BEVESTIGINGSMATERIAAL - Gebruik het volgende als richtlijn voor mechanische bevestiging:
In hout:
Gebruik 8 x 30 mm verzinkte of roestvaststalen schroeven.
In staalplaat:
Gebruik 8 x 20 mm roestvaststalen, zelftappende Pozi-kopschroeven of 8 x 20 mm verzinkte zelftappende kruiskopschroeven.
In beton:
Gebruik 8 x 30 mm verzinkte of roestvaststalen slagplugschroeven (Hilti HPS-1 of soortgelijk).
In roosters:
Roestvaststalen of verzinkte zadelklemmen en slotbouten met voldoen-de lengte voor het schroefdraad.
VERZINKEN
We raden u aan om de voorboorgaten niet te verzinken. Draai de schroef stevig vast tot de kop in het oppervlak van het paneel wordt getrokken. De vlakke bovenkant van
de schroefkop mag na het aandraaien niet meer boven het oppervlak uitsteken en vormt daarom ook geen struikelgevaar.
VOORBEREIDING
De ondergrond vereist een minimale voorbereiding. Hij moet redelijk goed schoon en droog zijn indien u uitsluitend montagekit gebruikt voor de bevestiging. Gaten en
scheuren dient u bij voorkeur eerst op te vullen. De montagekit compenseert vanzelf alle ongelijkmatigheden.
BOREN
Houd het Anti-Slip Paneel op zijn plaats en boor door het paneel in de ondergrond. Gebruik in beton keilbouten. Het boorgat in het paneel hoeft niet groter te zijn dan het
gat in de ondergrond.
Boor twee gaten aan beide uiteinden van de Anti-Slip Traptrede, één op circa 15 mm afstand van de achterrand en op 15 mm afstand van de zijrand. Het tweede gat moet
op circa 15 mm afstand van de zijrand zitten en op de lijn waar de zwarte trede overgaat in de gele of witte trapneus. Normaal gesproken behoeven Anti-Slip Traptredes
geen extra bevestiging in het midden van de trede (tenzij de trede langer is dan 2000 mm).
vestigingspunten liggen opnieuw op circa 15 mm afstand van de randen. Breng om de 600 mm extra bevestigingspunten aan.
BEVESTIGINGS KIT
Keer de panelen na het boren van de gaten om en breng er kit op aan. Breng een 6 mm dikke streep kit aan langs de rand van het paneel, en in horizontale strepen met een
afstand van circa 200 mm. Druk het paneel direct stevig op zijn plaats. De montagekit levert doorgaans binnen 2-4 uur een goede hechting onder normale droogomstandigheden. Gebruikt u uitsluitend montagekit voor de bevestiging, controleer dan of het paneel goed hecht voordat u het gebied openstelt voor gebruik.
REINIGEN ANTI-SLIP PANELEN - HANDLEIDING EN TIPS
De Anti-Slip Panelen zijn weliswaar vuilwerend, maar op den duur zullen ze toch vuil worden. Veeg met een stevige borstel regelmatig al het droge vuil en de losse stukjes
weg. Gebruik schoonmaakmiddel als er iets op de Anti-Slip Panelen is gemorst of als er hardnekkig vuil op zit. Test altijd uw schoonmaakmiddel op een Anti-Slip Paneel
voordat u begint met schoonmaken. Maak met warm water een sopje en schrob met een geschikte borstel over de vuile stukken tot ze schoon zijn. Gebruik een nat-/droogzuiger of een absorberende doek om het overtollige water af te voeren. Als de omgeving het toelaat, kunt u de Anti-Slip Panelen ook met een hogedrukreiniger schoonmaken. Let op bij verlijmde en/of afgekitte panelen, omdat lijmen en kitten bij herhaald hogedrukreinigen gemakkelijk kunnen beschadigen en loslaten.
ALGEMEEN ROUTINEONDERHOUD
Controleer regelmatig of de schroef-/lijmbevestiging nog goed vastzit. Hoe vaak u dit moet controleren hangt af van de omstandigheden zoals het gebruik enz., maar doe dit
in elk geval maandelijks.

Aanvragen - offertes (A4)-stalen, maatwerk, montagekosten, aanvullende vragen graag via www.mattenkoning.nl - verkoop@madico.nl - Prijzen excl. BTW

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Safetygrip Fiber R13 - Oprijplaat voor drempels

ARTIKELNR.
TRESRAMP75
TRESRAMP100
TRESRAMP125

OMSCHRIJVING
OPRIJPLAAT VOOR DREMPELS 75 mm
OPRIJPLAAT VOOR DREMPELS 100 mm
OPRIJPLAAT VOOR DREMPELS 125 mm

KLEUR
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART

AFMETING
760x450mm
760x450mm
760x450mm

EAN-NUMMER
8715743017292
8715743017308
8715743017315

PRIJS/ST.
€ 277,50
€ 335,70
€ 393,80

Safetygrip Fiber R13 - Standaard oprijplaat

ARTIKELNR.
STANDRAMP600
STANDRAMP900
STANDRAMP1200

OMSCHRIJVING
STANDAARD OPRIJPLAAT 600mm
STANDAARD OPRIJPLAAT 900mm
STANDAARD OPRIJPLAAT 1200mm

KLEUR
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART

AFMETING
875 x 600mm
875 x 900mm
875 x 1200mm

EAN-NUMMER
8715743017339
8715743017346
8715743017353

PRIJS/ST.
€ 497,95
€ 764,55
€ 949,85

Safetygrip Fiber R13 - Aluminium oprijplaat

ARTIKELNR.
AXPAR600
AXPAR900
AXPAR1200
AXPAR1500

OMSCHRIJVING
ALUMINIUM OPRIJPLAAT 600mm
ALUMINIUM OPRIJPLAAT 900mm
ALUMINIUM OPRIJPLAAT 1200mm
ALUMINIUM OPRIJPLAAT 1500mm

KLEUR
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART
GEEL, ZWART

AFMETING
760 x 600mm
760 x 900mm
760 x 1200mm
760 x 1500mm

EAN-NUMMER
8715743017360
8715743017377
8715743017384
8715743017391

PRIJS/ST.
€ 891,75
€ 1.030,40
€ 1.425,95
€ 1.558,40

Projectprijzen - offertes
Leg- of montagekosten
Stalen - Drukcatalogus
Dealerprijzen - Bezoek adviseur
Op aanvraag via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren
online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Gravelmat -

SafetyGrip

Gravelmat open

antislipproducten

Gravelmat R13 - Antislipmat op rol - Als losse loper of vaste installatie - Beton - Hout - Kunststof - Hellingbanen - Galerijen
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Backing

In alle maten en vormen te produceren! Gratis proefmat bij projecten!

Standaard voorraaditem - Rol 120cm x 10mtr en 60cm x 10mtr

01 - Antraciet

03 - Grijs

02 - Bruin

EIGENSCHAPPEN:
- Antislipnorm R13
- Europese brandnorm Bfl-s1
- Geluiddempend en isolerend
- Rot-, schimmelwerend
- Weer- en UV-bestendig
- Met water te reinigen
- Eenvoudig te leggen
- Dikte 6mm
- Gewicht - 2kg/m²

Alle kleuren
Rollen 120cm x 10mtr
- € 665,00
Rolprijs
Afsnijding p/m² - € 66,50
Rollen 60cm x 10mtr - kl 01
- € 385,00
Rolprijs
Afsnijding p/m² - € 76,95

Galerijen - Beton - Hout

Antislip looppaden

04 - Rood

05 - Blauw

Samenstelling:
Backing:
Zacht pvc-rubber
Tussenlaag:
Polyester glasfiber drager
Toplaag:
PVC - kunststof antislipkorrels

Op trappen met ALU hoekprofiel

06 - Groen

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Loopbruggen

Gravelmat HD - Antislipmat op rol - eigenschappen idem bovenstaand alleen voor extreem zware toepassingen
Leverbaar in 2 kleuren:

01- Zwartantraciet + 02 Donkerbruin

01 - Zwartantraciet

Dikte 5mm
Rollen 120cm x 10mtr
Rolprijs

02 - Donkerbruin

- € 765,00

Afsnijding p/m² - € 76,50
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Gravelmat -

Referenties

SafetyGrip
antislipproducten

Gravelmat - Galerijen - Bankirai - Hardhout - Geheel of gedeeltelijk bekleed - Met of zonder afwerkprofiel

Gravelmat - Galerijen - Prefab, geverfd of gecoat beton - Geheel of deels bekleed

Gravelmat - Rode traploper gerenoveerd vliegtuig naar Hotelsuite - Met ALU-hoekprofielen - Zie fotos voor en na montage

Gravelmat - Galerijen - Looppaden - Zijkanten mogelijk met Coatingmat voor doorregenen naar onderste verdiepingen

Gravelmat - Looppaden - Vlonders - Bruggen - Bordessen - Trappen - Diverse toepassingsmogelijkheden

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Gravelmat -

Referenties

SafetyGrip
antislipproducten

Gravelmat - Spa Sauna Amstelpark Zuiver Amsterdam - Looppaden & lopers op bankirai

Gravelmat - NS Station Houten - Tijdelijk station van stalen Stabag roosters - Voorzien van witte veiligheidsstrepen

Gravelmat - Looppaden & lopers appertementencomplexen - WBV & VVE’s - Geheel bekleed of als loper

Gravelmat - Trappen - Bordessen - Entrees - Traplopers - Met of zonder ALU-hoekprofiel - Zie fotos voor en na montage

Gravelmat - Rolstoelopgang ZH Nijmegen - Stalen traanplaat - Fietsenstalling Paleis van Justitie - Roltrappen Gem. Emmen

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Kiezelmat HD -

granulaat open structuur

SafetyGrip
antislipproducten

Kiezelmat R13 - Antislipmat op rol - Beton - Hout - Kunststof - Hellingbanen - Galerijen - Werkplaatsen - Offshore - Keukens - Natte ruimtes - Bruggen

24 - Grijs

Spaghettie PVC
Toplaag PVC kunststof
granulaatkorrels

EIGENSCHAPPEN:
- Antislipnorm R13
- Europese brandnorm Cfl-s1
- Geluiddempend en isolerend
- Rot-, schimmelwerend
- Weer- en UV-bestendig
- Met water te reinigen
- Eenvoudig te leggen
- Dikte 6mm
- Gewicht - 3.5g/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Rol 120cm x 10mtr - Rolprijs € 990,00 - afsnijding of deel v/d rol € 94,25 per m²

!
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Nieuw 016!
2
22 - Zwart

25 - Bordeaux

27 - Bruin

29 - Rood

21 - Wit

26 - Groen

23 - Geel

28 - Blauw

Let op! Alleen kleur 24 Grijs (betonkleur) is een voorraaditem - Overige kleuren vanaf 10 rol - levertijd ca 10-12 weken
Alle RAL-Kleuren mogelijk vanaf 20 rol!

Prefab beton Galerijen

Gladde glazen vloer voor en na installatie

Antislip en veilig

In alle weersomstandigheden

Gladde gecoate trap

Sneeuw en vorst

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Coatingmat -

Gravelmat gesloten

SafetyGrip
antislipproducten

Coatingmat R13 - Antislipmat op rol - Als losse loper of vaste installatie - Beton - Hout - Kunststof - Hellingbanen - Galerijen
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Backing pvc-rubber
Toplaag PVC kunststof
granulaatkorrels

EIGENSCHAPPEN:
- geluiddempend en isolerend
- rot-, schimmelwerend
- weer- en UV-bestendig
- met water te reinigen
- vormvast
- eenvoudig te leggen
- klassificatie antislip: R13
- dikte 4mm
- gewicht 2.7kg/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

In alle maten en vormen te produceren!
!Gratis proefmat bij projecten!
11 - Antracietzwart

Standaard voorraadkleuren Zwart en Grijs - Rol 120cm x 10mtr - Rolprijs € 835,00 - afsnijding of deel v/d rol € 83,50 per m²

12 - Grijs

14 - Rood

17 - Beige

15 - Blauw

Speciale kleuren - Rood - Beige - Blauw vanaf 5 rol leverbaar - Prijzen pro rato of op aanvraag

In alle weersomstandigheden

Sneeuw en vorst

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Griprock - Kiezelmat gesloten

SafetyGrip
antislipproducten

Griprock R13 - IJzersterke Antislipmat op rol - Voor de zwaarste toepassingen - Hellingbanen - Werkplekken - Keukens
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Backing pvc-rubber
Toplaag kunststof
granulaatkorrels

In alle maten en vormen te produceren! !Gratis proefmat bij projecten!

EIGENSCHAPPEN:
- geluiddempend en isolerend
- rot-, schimmelwerend
- weer- en UV-bestendig
- met water te reinigen
- vormvast
- eenvoudig te leggen
- klassificatie antislip: R13
- dikte 3mm
- gewicht - 3kg/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

3 Lagen in slechts 3mm dikte
- Polyurethaan backing
- Fiberglas tussenlaag
- Toplaag keramische korrels
en gemalen kiezels

Gemengde kleuren:
bruin/beige/wit/terra

Slipvast ook in water en olie/
vethoudende situatie
R13 Antislipnorm
5 Jaar garantie!

Voor de zwaarste toepassingen - Horeca - Grootkeukens - Hellingbanen - Daken - Galerijen - Bruggen - Natte ruimtes - Vriescellen

Rollen

- 91cm x 12mtr

Rolprijs

- € 2195,00

Afsnijding - € 225,00 p/m²
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Dashbordmat - T-Stop

SafetyGrip
antislipproducten

Dashbordmat - T-Stop - 1mm Dik antisliprubber - Open structuur - Zwart & Wit - Voorkomt verschuiven van voorwerpen - Gereedschap - Matten & tapijt

Rollen
Prijs rol

- 80cm x 30mtr
- € 295,00

Rollen
Prijs rol

- 120cm x 30mtr
- € 425,00

Afsnijding - € 13,95 p/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Antislip onder matten of tapijt
In winkelschappen en lades
Tegen schuiven van voorwerpen
of gereedschap

Dashborden - Balies - Barren Tafels - Kofferbakken - Bureau’s
Dienbladen - etc...

Dashbordmat - T-Stop

SafetyGrip
antislipproducten

Dashbordmat - T-Stop - 2mm Dik antisliprubber - Dichte poreuze structuur - Grijs & zwart - Voorkomt verschuiven van voorwerpen - Gereedschap - Matten & tapijt

Rollen
Prijs rol

- 200m x 25mtr
- € 975,00

Rollen
Prijs rol

- 200cm x 50mtr
- € 1725,00

Afsnijding - € 22,95 p/m²
Antislip onder matten of tapijt
In winkelschappen en lades
Tegen schuiven van voorwerpen
of gereedschap
Dashborden - Balies - Barren Tafels - Kofferbakken - Bureau’s
Dienbladen - etc...
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Websites - Trefwoorden - Zoekwoorden

www.3mmat.nl
www.antislipproducten.nl
www.absorptiematten.nl
www.advertentiematten.nl
www.anti-slip.eu
www.antislipcoatings.nl
www.antislipmatten.be
www.antislipmatten.nl
www.antislipstrips.nl
www.antislip-tape.nl
www.antisliptegels.nl
www.antislipweb.com
www.antivermoeidheidsmatten.nl
www.astroturf.nl
www.barmatten.nl
www.beursvloeren.nl
www.binnenmat.nl
www.binnenmatten.nl
www.borduurmatten.nl
www.borstelmat.nl
www.borstelmatten.nl
www.buitenmat.nl
www.buitenmatten.nl
www.bureaumatten.nl
www.bureaustoelmatten.nl
www.coralmat.nl
www.coralmatten.nl
www.dartmatten.nl
www.desinfectiematten.nl
www.deurmatten.be
www.entreemattenspecialist.nl
www.entree-matten.nl
www.ergomatten.nl
www.fijnstofmatten.nl
www.fotomatten.nl
www.frontrunnermat.nl
www.googlemats.com
www.googlemats.nl
www.grastapijt.com
www.gravelmat.nl
www.gravelmatten.nl
www.gripfit.nl
www.gripmat.nl
www.gripmatten.nl
www.heronrib.nl
www.heronribmat.nl
www.huurmatten.nl
www.ikwileennieuwemat.nl
www.industriematten.nl
www.inkommat.be
www.inloopmat.be
www.inloopmatten.be
www.kabelmatten.nl
www.keukenvloeren.com
www.kleurenlopers.nl
www.kokosmat.nl
www.kokosmatten.nl
www.laadenlosvloeren.nl
www.laadlosvloeren.com
www.laadlosvloeren.nl
www.logo-matten.nl
www.logolopers.nl
www.logotapijt.nl
www.madgrip.eu
www.madgrip.nl
www.madico.nl
www.madico-nederland.nl

www.markeringstape.com
www.markeringstapes.nl
www.matadvies.nl
www.matking.nl
www.matmat.nl
www.matshop.nl
www.mattenboer.nl
www.mattenkoning.nl
www.mattenspecialist.nl
www.mattenweb.com
www.mattenweb.de
www.mattenweb.nl
www.mattenwinkel.nl
www.natteruimtematten.nl
www.nomadmat.nl
www.nomadmatten.nl
www.nomad-matting.nl
www.oranjematten.nl
www.permastripe.nl
www.profielmatten.nl
www.profilium.nl
www.projectmat.nl
www.projekttapijten.nl
www.promotiematten.nl
www.propermat.eu
www.propermat.nl
www.protectmat.nl
www.postermatten.nl
www.reclamelopers.nl
www.reclamematten.nl
www.rodelopers.nl
www.rubbermat.nl
www.rubbertegels.com
www.safety-grip.nl
www.safety-walk.nl
www.safetygrip.nl
www.safetymat.nl
www.safetystrip.nl
www.schakelmatten.nl
www.schoonloop.nl
www.schraapmat.nl
www.schraapmatten.nl
www.spaghettiematten.nl
www.spaghettimatten.nl
www.stalmat.nl
www.starmat.eu
www.starmat.nl
www.tegelrubber.nl
www.traffictile.nl
www.valrubber.nl
www.veemat.nl
www.veematten.nl
www.veiligheidsmatten.nl
www.veiligheidsstrips.nl
www.veiligheidstape.com
www.veiligheidstape.nl
www.veiligheidstapes.nl
www.vloerenweb.com
www.vloermatten.be
www.vloerposters.nl
www.vloerramen.nl
www.vloerwindow.nl
www.werkplekmatten.nl
www.werkplaatsvloeren.com
www.wkmatten.nl
www.zwembadmat.nl
www.zwembadmatten.nl

Absorptiematten | Advertentiematten | Antislipcoatings | Antislipmatten
| Antislipstrips | Antisliptegels | Antislipweb |
Antivermoeidheidsmatten
Astroturf | Barmatten |
Binnenmatten | Beursvloeren | Borduurmatten |
Borstelmatten | Buitenmatten | Bureaumatten
Bureaustoelmatten |
Coralmatten | Desinfectiematten | Entreematten
| Ergomatten | Fijnstofmatten | Fotomatten |
Frontrunnermat
Heronrib | Industriematten | Kabelmatten |
Kleurenlopers | Kokosmat | Kokosmatten |
Logomatten | Logotapijt
Madgrip | Madico Nederland | Markeringstape
| Markeringstapes |
Matadvies | Matmat |
Matshop | Mattenkoning
Mattenspecialist | Mattenweb | Nomad Matting | Oranjematten |
Profielmatten | Profilium
| Projekttapijten | Promotiematten
Reclamematten | Rodelopers | Rubbermat |
Rubbertegels | Safety
Grip | Safety Walk | Spaghettiematten | Spaghettimatten

Stalmat | Starmat |
Tegelrubber | Valrubber | Veiligheidsmatten | Veiligheidsstrips
| Veiligheidstape |
Veiligheidstapes
Vloerposters | Vloerramen | Vloerwindow |
Werkplekmatten | WK
matten | Zwembadmatten

binnenmat, binnenmatten, droogloopmat, droogloopmatten,
inloopmat, inloopmatten, schoonloopmat, schoonloopmatten,
textielmat, textielmatten, binnen mat, binnen matten, droogloop mat,
droogloop matten, inloop mat, inloop matten, schoonloop mat,
schoonloop matten, textiel mat, textiel matten, afwerkranden,
antislipmateriaal, barmat, barmatten, deurmat, deurmatten, entreemat, entree-matten, entreematten, floormat, floormats, heronrib,
gravelmat, gravematten. industriemat, industriematten, koemat,
koematten, logomats, loopmat, madiko, mattenbedrijf, mattensite,
mattenspecialist, mattenspecialisten, mattenwinkel, oploopprofiel,
oranjemat, oranjematten, projectmat, projectmatten, projecttapijt,
projekttapijt, randprofiel, randprofielen, safe-tique, stansmat,
veiligheidsmat, veiligheidsmatten, vloermat, vloermatten, voetveger,
genemuiden matten, koe mat, koe matten, matten, matten bedrijf,
matten verdeler, matten winkel, olie absorberende matten,
fitnessmatten, fitnessmat, schakelmatten, schakelmat,standaard
mat, veiligheids producten, vloer mat, vloer matten, voetenveger,
brandwerende matten, ek mat, ek matten, entree mat, entree
matten, forza basic, forza brush, heron rib, industrie mat, industrie
matten, industriele mat, industriele matten, katoenen matten,
madico, madico entreematten, madico maarssen, madico utrecht,
matten, matten genemuiden, matten groothandel, matten maarssen,
matten madico, matten op maat, matten pagina, matten utrecht,
nieuwe deurmat, nieuwe deurmatten, nieuwe logomat, nieuwe mat,
nieuwe matten, onderhoud tapijt, onderhoud van tapijt, onderhoud
van vloeren, onderhoud vloer, onderhoud vloeren, oranje mat, oranje
matten, project tapijt ,projekt tapijt, rolstoelvriendelijke mat,
rolstoelvriendelijke matten, veiligheids matten, wk mat, wk matten,
beursloper, beurslopers, lopers, oranjeloper, oranjelopers, rodeloper,
loper, fortus matten, oranje loper, oranje lopers, rode loper, rode
lopers, rooie loper, breedribloper, celrubberplaat, fijnribloper,
fijnriblopers, fingertipmat, fingertipmatten, hoogspanningsloper,
kabelmat, kabelmatten, noppenvloer, noppenvloeren, plaatrubber,
ribloper, riblopers, rubberloper, rubberlopers, rubbermat, rubberplaat,
rubberplaten, rubberproducten, rubberringmat, rubberringmatten,
rubbertegel, rubbertegels, tegelrubber, terrastegel, veiligheidstegel,
veiligheidstegels, visgraatloper, visgraatlopers, rubbermatten, terras
tegel, terras tegels, anti-slip rubber, antislip rubber, domino matten,
finger tip matten, fingertip matten, geluid dempende matten,
geluiddempende matten, isolerende mat, isolerende matten, kabel
mat, kabel matten, natuur rubber, plaat rubber, , rubber anti-slip,
rubber antislip, rubber deurmat, rubber loper, rubber lopers, rubber
mat, rubber matten, rubber plaat, rubber platen, rubber ringmat,
rubber ringmatten, rubber rol, rubber rollen, rubber sheeting, rubber
tegel, rubber tegels, rubberen mat, rubberen matten,
voedselbestendig rubber, oploopmat, oploopmatten, paardenmat,
paardenmatten, paardenstalmat, paardenstalmatten, stalmat,
stalmatten, trailermat, trailermatten, oploop mat, oploop matten,
paarden mat, paarden matten, paardenstal mat, paardenstal matten,
stal mat, stal matten, trailer mat, trailer matten, absorbtiemat,
absorbtiematten, absorptiemat, absorptiematten, binnenmat,
binnenmatten, buitenmat, buitenmatten, deurmatten, droogloopmat,
droogloopmatten, inloopmat, inloopmatten, madgrip, roostermat,
roostermatten, schoonloop-tapijt, schoonloopmat,
schoonloopmatten, schoonlooptapijt, schoonloopzones, schraapmat,
schraapmatten, spagetti-mat, spagetti-matten, spagettimat,
spagettimatten, spaghettiemat, spaghettiematten, spaghettimat,
spaghettimatten, spaghettistructuur, droogloopzone, absorptie mat,
absorptie matten, binnen mat, binnen matten, buiten mat, buiten
matten, droogloop mat, droogloop matten, inloop mat, inloop matten,
madgrip matten, mat tegen sneeuw, matten tegen sneeuw, matten
tegen vuil, outdoor mats, rooster mat, rooster matten, schoonloop
mat, schoonloop matten, schoonloop tapijt, schraap matten, vocht
opnemende mat, vocht opnemende matten, vochtopnemende
matten, designmat, designmatten, logo mat, logo matten, logo-mat,
logo-matten, logomat, logomats, logomatten, printmat, printmatten,
reclamemat, reclamematten, bedrukte matten, buitenmat met logo,
mat met bedrukking, mat met logo, mat met opdruk, matten met
logo, promotie mat, promotie matten, wasbare logomat, wasbare
logomatten, anti-slip, anti-slipband, anti-slipproducten, anti-slipstrips,
anti-sliptape, antislip, antislipband, antislipstrips, antisliptape, safetygrip, safetygrip, veiligheidsstrips, zwembadmatten, anti slip, anti
slipstrips, anti-slip band, anti-slip producten, anti-slip strips, anti-slip
tape, antislip band, antislip producten, antislip strips, antislip stroken,
antislip tape, gladde brug, gladde bruggen, gladde vloer, gladde
vloeren, natte ruimte, natte ruimtes, natte vloer, natte vloeren, safety
grip, safety slip, safety tape, zelfklevend anti-slip, zelfklevend
antislip, zelfklevende strips, anti-slip mat, anti-slip matten,
antislipmat, antislipmatten, antislip mat, antislip matten, jaguar mat,
jaguar mats, jaguar matten, jaguar matting, lagune mat, lagune
mats, lagune matten, lagune matting, bureaustoelmat,
bureaustoelmatten, burostoelmat, burostoelmatten, stoelmat,
stoelmatten, bureau stoelmat, bureau stoelmatten, bureaustoel mat,
bureaustoel matten, buro stoelmat, buro stoelmatten, burostoel mat,
burostoel matten, stoel matten, buitenmat, buitenmatten,
schoonloopmat, schoonloopmatten, schraapmat, schraapmatten,
spaghettiematten, spaghettimatten, buiten mat, buiten matten,
schoonloop mat, schoonloop matten, schraap mat, schraap matten,
spaghetti matten, spaghettie matten, cocosmat, cocosmatten,
coirmats, kokosmat, kokosmatten, coir mats, kokos mat, kokos
matten, madgrip, madico, nomad-matting, profilium, safety-grip,
safety-walk, safetygrip, drogende mat, drogende matten, entree
vloermat, nomad matten, borstelmat, borstelmatten, combi-junior,
combi-luxe, combi-mat, combilux, combimat, lamellenmatten,
profilium, aluminium matten, borstel mat, borstel matten, combi
2000, combi mat, entrada standaard, frame mat, profilium matten,
smart matten, safety-walk, safetywalk, 3m anti-slip, 3m antislip, 3m
safety-walk, 3m scotch clad 7888, safety walk, scotch clad, scotch
clad 7888, scotch glad, coralmat, coralmatten, brush activ, brush
active, coral brush, coral brush activ, coral brush active, coral
classic, coral door, coral duo, coral grip, coral logo, coral luxe, coral
mat, coral matten, frontrunnermat, frontrunnermatten, runnermat,
runnermatten, alternatief borstelmat, alternatief matten, alternattief
borstelmatten, front runner mat, front runner matten, frontrunner mat,
frontrunner matten, pvc mat, pvc matten, Cleanroom, Cleanrooms,
Fijnstofinloopmat, Fijnstofinloopmatten, Fijnstofvangmatten,
Kleefmat, Kleefmatten, Plakmat, Plakmatten, Entrap, safe-tique,
stickymat, stickymats, tackmat, tackmats, Fijnstof inloopmat, Fijnstof
inloopmatten, Klevende mat, Klevende matten, Nomad 4300,
Stofverzamelende mat, Stofverzamelende matten, sticky mat, sticky
mats, tack mat, tack mats, 3m dealers, 3m matten, 3m matting, 3m
nomad, 3m nomad matting, aqua 6500, aqua 8500, aqua mat, aqua
matten, nomad aqua, nomad aqua 9500, nomad matten, nomad
matting, nomad optima, nomad terra, nomad terra 8100, nomad
terra 9100, safety-walk 1500, terra 6050, terra 9100, wet area mat,
anti-fatique, anti-vermoeidheidsmat, anti-vermoeidheidsmatten,
antivermoeidheidsmat, antivermoeidheidsmatten, comfortmatten,
ergomat, ergomatten, ontspanningsmat, ontspanningsmatten,
stamat, stamatten, werkplekmat, werkplekmatten, werkvloermatten,
anti-vermoeidheids matten, ergo mat, ergo matten, ergonomische
mat, ergonomische matten, sta matten, veilige werkplek, werkplek
matten, werkvloer matten, advertentiemat, advertentiematten,
fotomat, fotomatten, promotiemat, promotiematten, reclamemat,
reclamematten, verfmat, verfmatten, viltmatten, vloerreclame, foto
mat, foto matten, promotie mat, promotie matten, promotionele
deurmat, promotionele logomat, promotionele mat, reclame mat,
reclame matten, vloer reclame, desinfectiemat, desinfectiematten,
ontsmettingsmat, ontsmettingsmatten, anti-virale middelen, antivirale
middelen, desinfecterende matten, desinfectie mat, desinfectie
matten, groothandel desinfectiematten, hygiene matten, hygienische
matten, ontsmettings matten, klauwmat, klauwmatten, astroturfmat,
astroturfmatten, astro turf, astrotruf matten, astroturf mat, gras
matten, wasbare mat, wasbare matten, beurstapijt, designtapijt,
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SafetyGrip
antislipproducten

Antislipmatten

natte ruimtes

zwembadmatten.nl
natte ruimtes - wet area

Zwembaden
Spoelkeukens
Wasruimtes
Horeca
Keukens
Thermen
Douches
Badkamers
Sauna’s
Kleedruimtes
Boten
MadGrip Coral® |
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Heronrib -

Zacht comfort

SafetyGrip
antislipproducten

Heronrib - Natteruimtemat - Zwembadmat - Op rol - Veilig - Hygiënisch - Comfortabel - Met schoeisel of blote voeten

Oceaanblauw

Donkerblauw

Grijs

Materiaal
Drainage
Dikte
Gewicht
Hygiene

- Flexibel PVC
- 4 zijden waterafvoer
- 10mm
- 6kg/m²
- Antibacterieel
- Schimmelwerend
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Toepassing - Binnen & buiten
Verwerking - Stanleymes - Blikschaar
Brandnorm - Bfl-s1

Zalmrood

Rollen

- 100cm x 10mtr

Prijs rol

- € 984,50

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Oceaanblauw voorraaditem

Donkergroen

Andere kleuren levertijd max 3 weken
Afsnijding - € 109,75 p/m²
Alleen oceaanblauw

Heronrib - Natteruimtemat - Zwembaden - Boten - Kleedruimtes - Outdoor wakeboard - Corridors - Sauna’s - Badkamers

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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Lagune -

Modulair comfort

SafetyGrip
antislipproducten

Lagune - Modulair comfort - Natteruimtemat - Zwembadmat - Oprolbaar - Demonteerbaar - Veilig - Hygiënisch - Comfortabel - Met schoeisel of blote voeten

Beige

Donkerblauw

Donkergrijs

Pastelblauw

Mintgroen

Zalmrood

Materiaal
Drainage
Dikte
Gewicht
Hygiene

- Flexibel PVC
- 4 zijden waterafvoer
- 8mm
- 4kg/m²
- Antibacterieel
- Schimmelwerend
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Toepassing - Binnen & buiten
Verwerking - Stanleymes - Blikschaar
Klikmodules - Met hamer
Brandnorm - Bfl-s1

Modules
- 20x20cm
Verpakking - 2m² (50 klikmodules)

Projectprijzen - offertes

Prijs
Maatwerk

dealerprijzen - bezoek adviseur

leg- of montagekosten
a4 stalen - drukcatalogus

- € 58,95 p/m²
- € 71,95 p/m² op maat

op aanvraag via verkoop@madico.nl

Voorraaditems:
Donkerblauw - Donkergrijs - Beige
Andere kleuren levertijd max 3 weken

Bestel - Offerte - Stalen formulieren
online op www.mattenkoning.nl

Lagune - Modulair comfort - Natteruimtemat - Zwembaden - Boten - Kleedruimtes - Outdoor wakeboard - Corridors - Sauna’s - Badkamers

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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Bodemrooster -

Comfort

SafetyGrip
antislipproducten

Bodemrooster de luxe - Natteruimtemat - Corridors - Lockerrooms - Zwembaden - Doucheruimtes - Oprolbaar - Veilig - Hygiënisch - Comfortabel

Rollen

- 100cm x 10mtr

Prijs rol

- € 764,50

Materiaal - Flexibel PVC
Drainage - 4 zijden waterafvoer
Dikte
- 12mm
Gewicht
- 7kg/m²
Hygiene
- Antibacterieel
Ergonomisch - Schimmelwerend
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Toepassing - Binnen & buiten
Verwerking - Stanleymes - Blikschaar

Voorraaditem: Geel
Blauw-Rood-Lichtgrijs-Wit-Beige
Levertijd max 3 weken

Tubemat - Buismat - Softstand SafetyGrip
antislipproducten

Tubemat - Buismat - Softstand - Natteruimtemat - Zachte comfortmat - Vochtige werkplekken - Corridors - Industrie - Oprolbaar - Veilig - Hygiënisch - Zeer comfortabel
Rollen

- 100cm x 10mtr

Prijs rol

- € 999,00

Kleur

- Blauw

Materiaal - Flexibel PVC
Dikte
- 15mm
Gewicht
- 7kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Ergonomisch - Holle ruimtes

Z-Mat - of ZigZagmat - Zwembaden - Kleedruimtes - Sauna’s - Wielproof - Corridor’s - Winkelwagens - Rolstoelen

Rol

- 120cm x 15mtr

Prijs rol

- € 1020,00

Afsnijding

- € 66,95 p/m²

Kleur

- Blauw

Materiaal
Drainage
Dikte
Gewicht
Veilig
Toepassing
Brandnorm
Verwerking

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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SafetyGrip

- Flexibel PVC
- open structuur
- 5mm
- 4kg/m²
- Antislip - Zachte toplaag
- Binnen & buiten
- Bfl-s1
- Stanleymes
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SafetyGrip
antislipproducten

Industriematten.nl
Matten - Lopers - Vloeren
Veiligheidsmatten
Veiligheidslopers
Fabrieken
Magazijnen
Loodsen
Liften-Schachten
Werkplaatsen
Garages
Bakkerijen
Transportsector
Automotive
Laboratoria
Coral® |
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Veiligheidslopers

SafetyGrip
antislipproducten

Veiligheidsloper - Attentiemat - Industriële mat op rol - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
Rollen

- 100cm x 10mtr

Prijs rol

- € 560,50

Kleur

- Zwart/Geel

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Afsnijding - € 67,25 p/m²
De veiligheidsloper is flexibel,
elastisch, geprofileerd en is
geproduceerd van zachte kunst
stof. De profielstructuur zowel
aan boven- als onderzijde zorgt
voor een stabiele ligging en ‘n
comfortabele tred. Ook ideaal
als antivermoeidheidsmat en als
veiligheidsmat in liftputten.
De kleuren zwart-geel geeft extra
veiligheid op gevaarlijke plekken.

Materiaal - Elastisch PVC-Rubber
Dikte
- 5mm
Gewicht - 4kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Comfort - Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Industrierooster
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SafetyGrip
antislipproducten

Industrierooster - Industriemat - Industriële mat op rol - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
R12 versie
Kleur
- Zwart-Grafiet
Zwart
R12-V10

Materiaal - Recycled PE
Dikte
- 19mm
Gewicht - 6.5kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Comfort - Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Rollen
- 100cm x 15mtr
Prijs rol
- € 1478,00
Afsnijding - € 117,95 p/m²
Randen 4cm in geel of zwart
Prijs p/m¹ - € 31,75 incl montage
Voor beide versies
R11 versie
Kleur
- Grijs-Antraciet

Grijs
R11-V10

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Rollen
- 100cm x 15mtr
Prijs rol
- € 1335,00
Afsnijding - € 106,50 p/m²
Randen 4cm in zwart/geel
Prijs p/m¹ - € 31,75 incl montage
Voor beide versies 50 om 50cm

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Industriële Werkplekmat

SafetyGrip
antislipproducten

Industriele werkplekmat Spaghettie - Industriële mat op rol - Vlakke & schraapversie - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
Basismat in Zwart-Donkergrijs-Lichtgrijs
120cm x 100cm
120cm x 150cm
120cm x 200cm
120cm x 300cm
120cm x 600cm

-

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

€ 200,00
€ 305,00
€ 405,00
€ 610,00
€ 1125,00

Afmetingen incl rondom PVC randen
4cm - Geel-Rood-Zwart-Wit

Gesloten vlakke versie

Materiaal - Elastisch PVC-Rubber
Dikte
- 5mm
Gewicht - 4kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Comfort - Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Vloerrooster - Bodemrooster

Open schraapversie

SafetyGrip
antislipproducten

Vloerrooster - Bodemrooster - Klikmodules oprolbaar - Permanent vochtige ruimtes - Werkplekken - Entrees - Veilig - Antislip - UV - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig
Materiaal - Recycled PE
Dikte
- 9mm
Kleur
- Grijs
Gewicht - 4.7kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Comfort - Ergonomisch
- Isolerend
- Wiel-Kar-bestendig!
Toepassing - Binnen & buiten
Verwerking - Stanleymes

Modules - 40x14cm
Verpakking - 36 modules in doos - +/-2m²
Prijs

- € 80,85 p/m² - doos € 161,70

Maatwerk - € 97,50 p/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

PVC Antislip Ribloper

SafetyGrip
antislipproducten

PVC Antislip Ribloper - Industriele antislipmat op rol - Antislip - Electrisch geleidend DIN/EN 60243-1 <27kv - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig
Kleuren - Blauw-Zwart-Grijs
Rollen
Prijs

Materiaal - Flexibel PVC
Dikte
- 4mm
Kleur
- Grijs
Gewicht - 4.2kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Comfort - Ergonomisch
- Isolerend
- Wiel-Kar-bestendig!
Verwerking - Stanleymes

- 100cm x 10mtr
- € 550,00

Afsnijding - € 65,75 p/m²
Blauw & Zwart voorraaditem
Grijs & Bruin levertijd max 3 weken

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Ladingzekeringrubber

SafetyGrip
antislipproducten

Zekerheid voor vrachtwagens - treinen - vliegtuigen en schepen - veilig voor bestuurders van vracht voertuigen

Ladingzekeringrubber - 2 types: 7210 LS licht - 1000 LSE zwaar
Materiaal

- SBR/NR Rubber

Kleur

- Zwart gespikkeld

Gewicht 3mm

- ca 3.5 kg/m²

100% Recyled

Gewicht 5mm

1000 LSE zwaar

7210 LS licht

Safetygrip® 7210 LS
Antislipmat SBR-/NBR
Kleur: zwart met groene,
lichtgroene en gele
kleurdeeltjes
Rollen, platen, maatwerk
Dikten: 3-20 mm

ROLLEN - 125cm x 10mtr
dikte volle rol
afsnijding
3mm € 249,00 € 19,90 p/m²
4mm € 279,00 € 22,30 p/m²
5mm € 315,00 € 25,20 p/m²
6mm € 390,00 € 31,20 p/m²
8mm € 475,00 € 38,00 p/m²
10mm € 520,00 € 41,60 p/m²
15mm € 810,00 € 64,80 p/m²
20mm € 1075,00 € 86,00 p/m²

Safetygrip® 1000 LSE
Zware lasten
Antislipmat SBR-/NBR
Kleur: zwart met groene,
lichtgroene en gele
kleurdeeltjes
Rollen, platen, maatwerk
Dikten: vanaf 8mm

Verwerking rubber:
op maat snijden met
Stanleymes - verlijming
grote oppervlakken met
contactlijm of tix. Randen
afkitten met Polymeerkit
bijv: Bison MS Polymeer

- ca 6.0 kg/m²

Gewicht 10mm

- ca 10 kg/m²

Gewicht rest

- Naar verhouding

Dikte

- 3/4/5/6/8/10/15/20mm

Breedte rol

- 125cm

Lengte rol

- 10mtr

Stroken min 15x75cm

ROLLEN - 125cm x 10mtr
dikte volle rol
afsnijding
3mm € 269,75 € 21,60 p/m²
4mm € 302,25 € 24,20 p/m²
5mm € 340,25 € 27,20 p/m²
6mm € 422,50 € 33,80 p/m²
8mm € 513,50 € 41,00 p/m²
10mm € 565,50 € 45,25 p/m²
15mm € 877,50 € 70,20 p/m²
20mm € 1163,50 € 93,10 p/m²

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - a4 stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl - Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op www.mattenkoning.nl

Goedgekeurd en toegepast door onderstaande instituten en firma’s - alsmede ministerie van v&w

BIA

GmbH

Platen - pakketten - betonplaten - metalen buizen - machineonderdelen - containers - papier- rod- restcoils

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

87
Zware goederen zekeren
Of het nu gaat om een noodstop, uitwijkmanoeuvre of een oneffen wegdek, de lading aan boord van een vrachtwagen of goederenwagon mag nooit verschuiven.
In de meeste gevallen is het niet mogelijk om alleen door middel van de constructie van het voertuig zelf de lading te zekeren.
Daarom worden tegenwoordig standaard voor het professionele vrachtverkeer antislipmatten gebruikt.
Ze verminderen de totale voorspankracht die nodig is om de lading te zekeren en zorgen er samen met de spanbanden voor dat de lading en de vrachtwagen of wagon een
homogene eenheid vormen.
Toepassingen zijn conform DIN 75410 en BGI 649 (voorheen ZH1/413). Ze voldoen aan de eisen volgens VDI 2700, blad 3.2, blad 9 en blad 15. Safetygrip® antislipmatten
verminderen schade aan de lading en de voertuigen. Ze verlagen de kosten doordat de uitgaven in verband met het zekeren en vastbinden van de lading worden geminimaliseerd. Voor veel verschillende soorten ladingen zijn praktische testrapporten beschikbaar. Safetygrip® antislipmatten verhogen effectief de veiligheid op de weg en het spoor,
maar ook bij vervoer door de lucht en over zee.

Typen en technische eigenschappen
7210 LS.
Maximale belasting* 125 t/m2= 1,25 N/mm2 bij 8mm dikte
1000 LSE. Maximale belasting* 630 t/m2= 6,30 N/mm2 bij 8mm dikte
*Volgens VDI 2700, blad 5, zou de maximale belasting van antislipmatten zo gekozen moeten worden,
dat vervorming van de materiaaldikte met niet meer dan 30% mag worden overschreden.
Materiaal, Antislipmat op basis SBR/NBR
Kleur, Zwart met groen, felgroen, geel motief
Vorm, Rollen, platen, op maat
Diktes, 3-20mm

Maximale belastingen

Economisch gezien zijn er duidelijk voordelen verbonden aan Safetygrip antislipmatten gemaakt van PUR-gebonden rubbergranulaat.
Er is bijna geen tijd nodig om ze aan te brengen omdat de Safetygrip antislipmatten eenvoudig afgerold kunnen worden en onder de lading kunnen worden geplaatst.
Hiermee wordt waardevolle laad- en lostijd gewonnen.

Safetygrip antislipmatten karakteriseren zich door een kleurige markering.
Dit gepatenteerde kenmerk bestaande uit groene en gele markering en geeft aan dat het om een origineel,
gecertificeerd Safetygrip product gaat. Deze markering zorgt voor de waarborging van geteste kwaliteit.
Uitsluitend originele Safetygrip antislipmatten hebben deze markering!
De wrijvingscoëfficiënt van antislipmatten is afhankelijk van de combinatie van materialen.
De contactoppervlakken, dus de lading en de vloer, moeten schoon en vetvrij zijn
om de antislipeigenschappen van het Regupol materiaal optimaal te kunnen benutten.
Versnellingskrachten tijdens transport:
Vaak worden de gevaren die ontstaan door onjuist gezekerde ladingen onderschat. De versnellingskrachten bij normale verkeersomstandigheden bereiken niveaus die het
feitelijke gewicht van de lading benaderen. De wrijvingskracht FF van een antislipmat werkt daarom de verplaatsing van de lading tegen. In natuurkundige termen wordt dat
als volgt beschreven:
FF = μ · FG
FG = gewichtkracht = m · g
μ = glij-wrijvingswaarde
g = versnelling door zwaartekracht
Ladingzekering = wrijvingskracht + zekeringkracht:
m = gewicht
F = massakracht = m · a
a = versnelling/remvertraging
Het verschil tussen de massakracht F en de wrijvingskracht FF wordt de zekeringkracht FS genoemd:
FS = F - FF
De zekeringkracht FS is de kracht die de veiligheidsinstallatie moet absorberen.
schema

Ladingzekering = wrijvingskracht + zekeringkracht:
Het voorbeeld in het schema laat een praktische methode zien waarmee ladingen
in het geval van een vrachtwagen kunnen worden gezekerd.
De wrijvingskracht van 0,6 mg is ongeveer zo hoog als bij gebruik van een antislipmat.
De lading hoeft alleen voor normaal verkeer te worden gezekerd, niet voor een verkeersongeluk.
Maar bij normaal verkeer horen ook:
- noodstops a=0,8 g = 80% van het ladinggewicht FG
- extreme uitwijkmanoeuvres a=0,5 g = 50% van het ladinggewicht FG
- slechte wegdekken a=1,0 g = 100% van het ladinggewicht FG

Ladingen worden op de juiste manier gezekerd door een evenwicht te bereiken tussen de tegenwerkende krachten die tijdens transport voorkomen. De ladingen worden goed
gezekerd als de som van de wrijvingskracht FF en de zekeringkracht FS minstens zo groot is als de massakracht FG. De wrijvingskracht wordt verhoogd door antislipmatten, de
zekeringkracht door spanbanden en andere hulpmiddelen. Aangezien de massakracht, die in voorwaartse richting werkt als de vrachtwagen remt, tot 80% van het ladinggewicht
kan bereiken (0,8g), moet de lading in overeenstemming daarmee worden gezekerd.
1,0 G verwijst naar de gewichtkracht van de lading. De krachten die tijdens de verschillende bewegingen van de lading voorkomen, kunnen tot 80% van deze waarde bereiken
(bij vrachtwagentransport).
De wrijvingskracht die samen met de zekeringkracht voorkomt dat de lading wegglijdt, kan flink worden verhoogd door het gebruik van antislipmatten. Een goede antislipmat
kan 60% en meer van de zekeringkracht van de lading uitmaken. Het is echter nog steeds niet mogelijk om helemaal af te zien van spanbanden en andere zekeringmiddelen!
Gevolgen van het niet goed zekeren van de lading:
Als goederen worden getransporteerd genereren versnelling en vertragingen, in combinatie met laterale centrifugale kracht of vibratie, krachten die het feitelijke gewicht
van de lading benaderen. Als gevolg hiervan kan de lading gaan schuiven en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken, om nog niet te spreken van ongevallen met slachtoffers. De lading kan bijvoorbeeld door de voorwand van een vrachtwagen breken en ernstige verwondingen aan de chauffeur toebrengen. Het uitladen van ladingen die zijn
gaan schuiven brengt ook gevaren met zich mee. Vaak valt de lading van het voertuig af en veroorzaakt gevaar voor andere weggebruikers. Onjuist gezekerde ladingen worden
zelf ook vaak beschadigd. Dit resulteert in schade aan ladingen van enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Niet goed gezekerde ladingen veroorzaken naar schatting zo’n
20% van alle ongevallen die verband houden met zwaar goederenverkeer.
Wegenverkeersreglement
De lading inclusief hulpmiddelen voor het zekeren van de lading en ladingapparaten moeten worden geladen en gezekerd zodat ze niet kunnen glijden, omvallen, naar
achteren en naar voren kunnen rollen, naar beneden kunnen vallen of vermijdbaar lawaai kunnen veroorzaken, zelfs gedurende een noodstop of plotselinge uitwijkmanoeuvre,
een en ander in overeenstemming met de nieuwste technologie.
De bestuurder van het voertuig is verantwoordelijk voor het zekerstellen dat zijn zicht niet wordt gehinderd door de lading, hulpmiddelen of de staat van het voertuig. De
bestuurder moet zeker stellen dat het voertuig, de trein of de sleepcombinatie en de lading volledig conform de regels zijn ingericht en dat de lading de verkeersveiligheid van
het voertuig niet in gevaar brengt.
De eigenaar mag geen opdracht of toestemming geven tot het gebruik van het voertuig indien hij weet of moet weten dat de lading niet juist gezekerd is of dat de verkeersveiligheid van het voertuig door de lading of bezetting in gevaar zou kunnen worden gebracht. Een onderneming overtreedt dus al de STVZO wanneer het nalaat een voertuig
met de noodzakelijke hulpmiddelen voor ladingzekering uit te rusten.
Zover de omstandigheden of de situaties niet anders zijn, dient de afzender de lading transportveilig te laden, te stapelen en te bevestigen alsook lossen. De vervoerder dient
voor de veiligheid van de lading te zorgen.
Overzicht van wettelijke verantwoordelijkheden:
Burgerlijk recht
Verzender - De verzender is verantwoordelijk voor het laden van de goederen op een wijze die veilig is voor transport.
Expediteur - De expediteur is verantwoordelijk voor het laden van de goederen op een wijze die veilig is voor werkzaamheden.
Publiekrecht
Lader
- De lader en bestuurder zijn verplicht de lading te zekeren.
Eigenaar
- De eigenaar van het voertuig is verplicht het voertuig met hulpmiddelen uit te rusten.
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Plastinop

HDPVC - Laadlosvloer

SafetyGrip
antislipproducten

Plastinop - Stabiele massieve PVC Platen van recycled kunststof en PVC kabels - Hoge druk-puntbelasting

Bovenzijde grote en kleine nop

Plastinop Standaard

Plastinop R13 gecoat

Onderzijde vlak

Vlakke plaat 120x80cmx12mm - Standaard versie € 49,50 p/st - R13 gecoate versie € 79,50 p/st - Gewicht 16.5kg

Installatie supermarkt Plastinop geluiddempende fluisterbestrating - Afwerking met RVS profielen 120x20cmx2mm € 54,50 p/st

Plastinop standaard en gecoat (R13) - Onderhoud - Droog vegen - Periodiek hogedruk of borstelzuigen

Materiaal
Veilig
Sterk
Belasting
Comfort
Toepassing
Verwerking
Montage
Brandnorm
Bestendig

- Recycled PVC kabels
- Antislip R11 - R13
- 5 Jaar garantie op slijtage
- 2500kg/dm²
- Geluiddempend tbv Fluisterbestrating
- Ergonomisch - Isolerend
- Buitenbestrating over straatwerk
- Stelconplaten - Asfalt - Tegels
- Op maat zagen met decoupeerzaag
- Pluggen - Afkitten met montagekit
- Bfl-s1
- Olie - Vocht - Hitte - Koude

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten
a4 stalen - drukcatalogus - dealerprijzen bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Plastinop

HDPVC - Schakeltegel

SafetyGrip
antislipproducten

Plastinop - Stabiele massieve PVC Platen van recycled kunststof en PVC kabels - Gesloten en open drainerende versie

Plastinop Standaard

Plastinop R13

Bovenzijde gesloten versie

Bovenzijde open versie

Onderzijde gesloten versie

Schakelplaat 120x80cmx22cm - Vaste installaties - Fabrieksvloeren - Werkplaatsen - Gangen - Garages - Magazijnen - Corridors

Permanente of tijdelijke installaties - Stallen - Trailers - Corridors - Wasplaatsen - Waterdicht te leggen met montagekit

Eenvoudig los te leggen en te verwijderen voor tijdelijke toepassingen - Feesttenten - Markten - Stadionconcerten - Circustenten

Materiaal
Dikte
Gewicht
Veilig
Sterk
Belasting
Comfort

- Recycled PVC kabels
- 22mm
- 22kg/pt dicht - 20kg/m² open versie
- Antislip R11 - R13
- 5 Jaar garantie op slijtage
- 2500kg/dm²
- Geluiddempend
- Ergonomisch - Isolerend
Verwerking - Op maat zagen met decoupeerzaag
Montage - Pluggen - Afkitten met montagekit
Brandnorm - Bfl-s1
Prijzen
- Standaard gesloten - € 59,50 p/t
- R13 versie gesloten - € 89,50 p/t
- Standaard open
- € 64,50 p/t
- R3 open versie
- € 94,50 p/t
Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten
a4 stalen - drukcatalogus - dealerprijzen bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Veiligheidsloper - ZCX

SafetyGrip
antislipproducten

Veiligheids- antivermoeidheidsloper ZCX - Toplaag diamant-traanplaatstructuur - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel - Chemicalien- en Oliebestendig
Rolbreedte 91cm x lengte 18mtr
Basis zwart 67cm
Gele veiligheidsranden 12cm
ST versie
Prijs volle rol
HD versie
Prijs vole rol

ST Versie met zachte toplaag

- € 1635,00
- € 1915,00

Materiaal - Schuimvinyl basis
Dikte
- 13mm
Gewicht - 7.5kg/m²
Veilig
- Antislipstructuur
Comfort - Ergonomisch
- Isolerend
- HD versie oliebestendig
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten -

HD Versie met harde toplaag

a4 stalen - catalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur
op aanvraag via verkoop@madico.nl - Bestel - Offerte

Hoogte 13mm

Stalen formulieren online op www.mattenkoning.nl

Veiligheidsloper - TSD

SafetyGrip
antislipproducten

Antivermoeidheidsloper TSD - Toplaag diamant-traanplaatstructuur - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
Materiaal
Dikte
Gewicht
Veilig
Comfort

- Schuimvinyl basis
- 14mm
- 4.0kg/m²
- Antislipstructuur
- Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Rolbreedte 91cm x lengte 18mtr
Kleur zwart
Prijs volle rol

- € 930,00

Veiligheidsloper - TSW

SafetyGrip
antislipproducten

Antivermoeidheidsloper TSW - Toplaag antislipstructuur - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
Materiaal
Dikte
Gewicht
Veilig
Comfort

- Schuimvinyl basis
- 13mm
- 4.0kg/m²
- Antislipstructuur
- Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Rolbreedte 91cm x lengte 18mtr
Kleur donkergrijs
Prijs volle rol

- € 750,00

SafetyGrip

Veiligheidsloper - ZL

antislipproducten

Antivermoeidheidsloper ZL - Toplaag antislipstructuur - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
Materiaal
Dikte
Gewicht
Veilig
Comfort

- Schuimvinyl basis
- 9mm
- 3.3kg/m²
- Antislipstructuur
- Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Rolbreedte 91cm x lengte 18mtr
Kleur blauw + grijs
Prijs volle rol

- € 920,00

Veiligheidsloper - TFP

SafetyGrip
antislipproducten

Antivermoeidheidsloper TFP - Toplaag antislipstructuur - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel
Materiaal
Dikte
Gewicht
Veilig
Comfort

- Schuimvinyl basis
- 9mm
- 3.3kg/m²
- Antislipstructuur
- Ergonomisch
- Isolerend
Toepassing - Binnen
Verwerking - Stanleymes

Rolbreedte 91cm x lengte 18mtr
Kleur zwart + grijs + zwart/geel
Basis zwart 67cm
Gele veiligheidsranden 12cm
Prijs volle rol

- € 720,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Fijnstofmatten - Stickymatten

SafetyGrip
antislipproducten

Fijnstofmatten - Kleefmatten - Stickymatten - Cleanroommatten - Disposable stofverzamelende mat

Fijnstofmatten zijn ontworpen
om kleine vuildeeltjes tegen te
houden.
Het is een efficiënt hulpmiddel
om de ISO14644-1 certificering te verkrijgen voor Clean
Rooms klasse 8 - 4.

Stop fijne vuildeeltjes bij de
entree van uw Clean Room
dankzij deze mat die gemaakt
is van meerdere met kleefstof
gecoate laagjes.
Uitstekende werking voor
het verwijderen van vuil en
stof van schoenzolen en
wielen dankzij de doorzichtige
polyethyleen vellen met een
klevende toplaag.

Transparante sheets met drukgevoelige kleeflaag voor verwijdering

Materiaal - Basis karton - PVC
- Plaklaag Polyethyleen
Dikte

- 3mm - mat + 40 vellen

Toepassing - Binnen
Extra stabiliteit mogelijk met
dubbelzijdig tape

Computer, Semi-conductor,
electronische industrie
Nucleaire industrie
Laboratoria - Ziekenhuizen
Pharmaceutische industrie
Spuiterijen (auto’s etc.)
Bouwlocaties

45x115cm - € 420,00 p/doos - 6 matten
60x115cm - € 600,00 p/doos - 6 matten
90x115cm - € 880,00 p/doos - 6 matten

PVC VLOEREN

Rolverkeer is door de dikte van
3mm geen probleem.
De mat past zelfs onder de deur.

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Verpakking:
6 matten met 40 vellen in doos
Totaal dus 240 vellen

Profilium

Het verwijderen van de verschillende vellen is gemakkelijk bij
te houden doordat de vellen een
gekleurd tabje hebben met nummering.

van stof en kleine deeltjes van de schoenzool en trollywielen

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Wiebermat - rubber antisliploper

SafetyGrip
antislipproducten

Rubber antisliploper - Toplaag “wieberstructuur” - Veilig - Ergonomisch - Antislip - Vochtbestendig - Voor looppaden - Werkplekken - Scheepvaart - Galerijen
Materiaal - SBR Rubber
Dikte
- 3mm
Kleur
- Zwart
Gewicht - 4kg/m²
Veilig
- Antislip
Comfort - Ergonomisch
- Wiel-Kar-bestendig
Toepassing - Binnen- overdekt
buiten
Verwerking - Stanleymes

Rolbreedte 100cm x lengte 10mtr
Kleur zwart prijs rol

- € 270,00

Afsnijding

- € 33,75 p/m²

Rubber Ringmat op rol

SafetyGrip
antislipproducten

Rubber Ringmat op rol - Industriële antislipmat op rol - Comfortabel - Voor vochtige ruimtes en werkplekken - Galerijen of als buitenmat-loper

Rolbreedte 90cm x lengte 10mtr
Prijs volle rol

- € 427,50

Afsnijding

- € 56,50 p/m²

Rolbreedte 180cm x lengte 10mtr
Prijs volle rol

- € 855,00

Afsnijding

- € 56,50 p/m²

Materiaal

- SBR Rubber

Dikte

- 10mm

Kleur

- Zwart

Gewicht

- 7kg/m²

Veilig

- Antislip - Zachte toplaag

Comfort

- Ergonomisch- Isolerend

Verwerking - Stanleymes

Z-mat - Zigzagmat op rol

SafetyGrip
antislipproducten

Z-mat - of ZigZagmat - PVC Antislipmat op rol - Wielproof - Voor vochtige ruimtes en werkplekken - Galerijen of als buitenmat-loper

Rol

- 120cm x 12mtr

Prijs rol
Afsnijding

- € 1350,00
- € 89,95 p/m²

Kleur

- Grijs + Groen

Materiaal - Flexibel PVC
Drainage - open structuur
Dikte
- 8mm
Gewicht
- 6kg/m²
Veilig
- Antislip - Zachte toplaag
Toepassing - Binnen & buiten
Brandnorm - Bfl-s1
Verwerking - Stanleymes

ZZ

Frontrunner - XTO - R11

SafetyGrip
antislipproducten

XTO versie 20mm - Extra open versie met brede lamellen - Voor extreem grof vuil of permanent natte omgeving
Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage - Geextrudeerd
Dikte XT - 20mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht - 10kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar - Ja

Profielafstand 7mm

Rol

- 90cm x 10mtr

Prijs rol
Afsnijding

- € 2195,00
- € 275,00 p/m²

Kleur

- Zwart

ZZ
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

93

SafetyGrip

PVC VLOEREN
• Horeca
• Liften
• Magazijnen
• Kantoren
• Beurzen
• Sauna’s

• Sportscholen
• Laden/Lossen
• Industrie
• Werkplaats
• Winkels
• Showrooms

• Galerijen
• Automotive
• Garages
• Voeding
• Scholen
• Retail

• Evenementen
• Transport
• Overslag
• Keukens
• Kapsalons
• Bakkerijen
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PVC Vloer-STIC - Vloeistofdichte vloer 10mm

SafetyGrip

Duu r z a a m - M u l t i f u n c t i o n e e l - O n e i n d i g design - Isolerend - Milieuvriendelijk - Antislip R10 of R11
De PVC Vloer-Stic vloerafwerking bestaan uit losse
tegels die met en zonder zonder verlijming op een ruwe
ondervloer gelegd kunnen worden. Na plaatsing direct
belastbaar.

Kleuren
lasnaden

Door het thermisch en chemisch lassen van de naden
ontstaat een 100% vloeistofdichte vloerafwerking.
Zeer snel te leggen.
Aangezien de PVC tegels geproduceerd worden uit
hoogwaardig recycling-PVC en er bij het leggen geen lijm
gebruikt wordt, levert dit vloersysteem werkelijk een
positieve bijdrage aan het milieubeheer.
HYGIËNISCH - CHEMICALIËNBESTENDIG - ANTISLIP
Toepassingen:
- Industrie - Horeca - Levensmiddelensector - Scholen
- Magazijnen - Automobielbranche - Werkplaatsen
- Winkels - Kapsalons - Fitnesssector - Particulier

Unieke eigenschappen: extreem slijtvast, elastisch,
bestand tegen een veelvoud van olieën, vetten en chemicaliën. Ergonomische vloeistofdichte vloer met een hoge
geluids- en warmte isolatie.

De PVC Vloer-stic vloeren zijn bij uitstek geschikt bij
renovaties en nieuwbouw van locaties met intensief
loop- en werk- of leefverkeer. De tegels zijn bestand tegen
de meest voorkomende chemicaliën, zijn brandveilig en
antislip (ook onder natte omstandingheden) en vormen
een veilige en ergonomische vloer.

Brandveilig volgens Europese normen
Antislipnorm R10 - vlakke versie en R11 ruwe versie
Diverse originele testrapporten zijn beschikbaar.

Vierkante tegels: 490 x 490mm x 10mm - ca. 14,35 KG/m2
Extra toebehoren:
Plinten, oplooptegels, RVS putdeksels, pictogramtegels,
traptegels.

Voor het dagelijkse schoonmaak en onderhoud adviseren
wij Diversey-Actival. (zie foto rechtsboven)
Dit schoonmaak-en onderhoudsmiddel werd uitvoerig
door de firma Diversey op de PVC vloeren getest en als
perfect voor deze vloeren bevonden.

Prijzen altijd obv opname ter plaatse door onze adviseurs
Richtprijzen € 80,00 p/m² - afhankelijk van:
Tegelkleur, laskleur, plinten, afvoerputten, afwerking,
staat van bestaande vloer en oppervlak
Dit systeem wordt altijd compleet geplaatst aangeboden!
Offerte met liefst situatiefoto’s via verkoop@madico.nl

Tegels in 6 standaard kleuren - Lasnaden in 10 standaard
kleuren - kleurstalen op aanvraag via verkoop@madico.nl
Andere kleuren op aanvraag

Standaard vlakke R10 tegel

Structuur ruwe R11 tegel

Zwart

Bruin

Grijs

Rood

Pictogrammen /
logo’s op aanvraag

Antraciet

Overzetputje
Oploop-of
eindtegel

Blauw

Traptreden
Oprijplaat

Dorpel

Plintafwerking

Traptreden

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral

®|

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

95

PVC Vloer-STIC - Vloeistofdichte vloer 10mm

SafetyGrip

R e f erentiefoto’s Horeca

R e f e r entiefoto’s Bakkerijen

Na plaatsen - plinten en aflassen voldoet de vloer aan de HACCP normen

R e f e r e n t i e foto’s Drukkerij - Directmail

R e f e r e n t i e f o t o ’s - We r k p l a a t s - Industrie - Magazijn - Auto - Motor - Fiets

R e f e r e n t i e f oto’s - Diverse toepassingen

96

PVC Vloer-CLIP - Schakelbare vloer 15mm

SafetyGrip

Duu r z a a m - M u l t i f u n c t i o n e e l - O n e i n d i g design - Isolerend - Milieuvriendelijk - Antislip R10 of R11
PVC-clip tegels van 100 % recycling pvc of 100 % nieuwe
(virgin) pvc. Door het verdekte “clip-verbindingssysteem” kunnen de tegels heel eenvoudig en snel geplaatst
worden. Aan de onderzijde zijn de tegels voorzien van een
“drainagestructuur’ waardoor het mogelijk is om de tegels
ook over vochtige of vervuilde ondergronden te plaatsen.
Tevens kunnen dunne kabels tussen de drainagenoppen
verwerkt worden. De tegels kunnen geleverd worden met
een licht gestructureerde (R10) of leerlook (R11) structuur.
Het PVC-clip systeem is altijd weer op te nemen en op
een volgende locatie weer te herplaatsen. Indien gewenst
kunnen de naden van de Cliptegels thermisch dichtgelast
worden. Er bestaat ook een geperforeerde uitvoering van
de Cliptegel voor vochtige ruimtes.
Zeer eenvoudig en snel zelf te leggen - doe het zelfvloer.
Na plaatsing direct belastbaar.
Unieke eigenschappen: extreem slijtvast, elastisch,
bestand tegen een veelvoud van olieën, vetten en chemicaliën, ontstaat er een ergonomische vloer met een hoge
geluids- en warmte isolatie.

De PVC-Clip vloeren zijn bij uitstek geschikt bij renovaties
en nieuwbouw van locaties met intensief loop- en werkof leefverkeer. De tegels zijn bestand tegen de meest
voorkomende chemicaliën, zijn brandveilig en antislip
(ook onder natte omstandingheden) en vormen een
veilige en ergonomische vloer.

Brandveilig volgens Europese normen
Antislipnorm R10 - vlakke versie en R11 ruwe versie

Vierkante tegels: 445 x 445mm x 15mm - ca. 16 KG/m2
Extra toebehoren:
Plinten, oplooptegels, RVS putdeksels, pictogramtegels,
traptegels, onderhouds/reinigingsmiddel: Diversey Actival

Tegels in 6 standaard kleuren - Lasnaden in 10 standaard
De R11 versie is tevens te bestellen in diverse extra
kleuren - zie kleuren PVC Vloer-Lock - kleurstalen op
aanvraag via verkoop@madico.nl
Andere kleuren op aanvraag

Prijzen altijd obv offerte of opname ter plaatse door een
van onze adviseurs. Richtprijzen € 70,00 p/m²
afhankelijk van: Tegelkleur, plinten, afvoerputten,
afwerking, staat van bestaande vloer en oppervlak

HYGIËNISCH - CHEMICALIËNBESTENDIG - ANTISLIP
Toepassingen: - beursstands - werkplaatsen - garages
- tijdelijke vloeren - mobiele vloeren bij tenten of catering
- afdekking bestaande vloeren tijdens evenementen
- balkons - dakterrassen - rijwielzaken - hobbyruimtes

Offerte met liefst situatiefoto’s via verkoop@madico.nl

Standaard vlakke R10 tegel

Structuur ruwe R11 tegel

Zwart

Bruin

Grijs

Oplooptegel man
45x15cm

Rood

Oplooptegel
vrouw

Antraciet

Dorpel

Blauw

Plintafwerking

R e f e r e n t i e f oto’s - Diverse toepassingen

Drainagetegel
(prijs op aanvraag)

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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SafetyGrip

Verchroomde tegel
(prijs op aanvraag)
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PVC Vloer-LOCK - Klikbare vloer 7mm

SafetyGrip

Duur z a a m - M u l t if u n c t i o n e e l - O n e i n d i g d esign - Isolerend - Milieuvriendelijk - Antislip R9, R10, R11
PVC Vloer-lock tegels van 100 % nieuwe (virgin) pvc. Door
het verdekte “lock-verbindingssysteem” kunnen de tegels
heel eenvoudig en snel geplaatst worden.
De tegels kunnen geleverd worden met een licht gestructureerde (GL-R10), leerlook (RL-R11) of vlakke structuur.
Het PVC Vloer-lock systeem is altijd weer op te nemen en
op een volgende locatie weer te herplaatsen.
Indien gewenst kunnen de naden van de Locktegels
thermisch dichtgelast worden.
Zeer eenvoudig en snel zelf te leggen - doe het zelfvloer.
Na plaatsing direct belastbaar.

Unieke eigenschappen: extreem slijtvast, elastisch,
bestand tegen een veelvoud van olieën, vetten en chemicaliën, ontstaat er een ergonomische vloer met een hoge
geluids- en warmte isolatie.

De PVC Vloer-Lock vloeren zijn bij uitstek geschikt bij
renovaties en nieuwbouw van locaties met intensief
loop- en werk- of leefverkeer. De tegels zijn bestand tegen
de meest voorkomende chemicaliën, zijn brandveilig en
antislip (ook onder natte omstadingheden) en vormen een
veilige en ergonomische vloer.

Brandveilig volgens Europese normen
Antislipnorm R9, R10, R11 versies

Vierkante tegels: 50 x 50cm x 7mm - ca. 16 KG/m2
Extra toebehoren:
Plinten, onderhouds/reinigingsmiddel: Diversey Actival

Tegels in 12 standaard kleuren
Lasnaden in 10 standaard kleuren - kleurstalen op aanvraag via verkoop@madico.nl

Prijzen altijd obv offerte of opname ter plaatse door een
van onze adviseurs. Richtprijzen € 75,00 p/m²
afhankelijk van: Tegelkleur, plinten, afwerking, staat van
bestaande vloer en oppervlak

HYGIËNISCH - CHEMICALIËNBESTENDIG - ANTISLIP
Toepassingen: - beursstands - werkplaatsen - garages
- tijdelijke vloeren - mobiele vloeren bij tenten of catering
- afdekking bestaande vloeren tijdens evenementen
- balkons - dakterrassen - rijwielzaken - hobbyruimtes

Offerte met liefst situatiefoto’s via verkoop@madico.nl

Structuur ruwe R11 tegel

Standaard vlakke R10 tegel

Structuur korrel R9 tegel

Zwart

Grafiet

Blauw

Oceaan

Beige

Bruin

Donkergrijs

Lichtgrijs

Donkergroen

Grasgroen

Geel

Rood

R e f e r e n t i e f oto’s - Diverse toepassingen

Plintafwerking

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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SafetyGrip
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INTERLOCK-TILE - PP tegels & vloeren
Duurzaam - Multifunctioneel - Oneindig design - Isolerend - Milieuvriendelijk - Belastbaar - Recyclebaar - Antislip
Interlock vloertegels zijn gemaakt van een milieuvriendelijk, recyclebaar en UV bestendig polypropyleen, door
een aantal toevoegingen is het product antistatisch en
ongevoelig voor slijtage.

Interlock-Tile is dé vloerafwerking voor alle soorten
vloeren. Met de Interlock vloertegels maakt u gemakkelijk
en snel een zeer aantrekkelijke en comfortabele vloer
voor permanent of tijdelijk gebruik.
De tegels worden “zwevend” op een harde ondergrond
geplaatst en in elkaar geklikt, zo ontstaat er een zogenaamde modulaire vloer die u altijd weer mee kan nemen
bij bijvoorbeeld een verhuizing of uitbreiding.
Interlock vloertegels zijn perfect geschikt voor
bijvoorbeeld garages, werkplaatsen, winkels, balkons,
etc. Interlock vloertegels is de meest rendabele oplossing
tegenover epoxyvloeren of andere coatings. Installeren
van de vloer kan in één dag gedaan worden maar kan ook
in delen. Zonder gebruik van lijm of andere middelen zoals bij epoxyvloeren die in één keer gedaan moet worden.

Interlock Vloertegels & Vloeren
Verkrijgbaar in 6 verschillende kwaliteiten:
Cointile
- Noppenstructuur
- dicht
Diamondtile
- Diamantstructuur
- dicht
Floortile
- Antislip-leerstructuur - dicht
Ribtile
- Ribstructuur
- open
Sporttile
- Designstructuur
- open
Softtile
- Structuur 1-5 zacht - open en dicht

Brandveilig volgens Europese normen
Antislip volgens Europese normen

Vierkante tegels: 33x33cm of 40x40cm
Extra toebehoren:
Plinten, onderhouds/reinigingsmiddel: CleanTile

Tegels in diverse standaard kleuren
Kleurstalen op aanvraag via verkoop@madico.nl

Prijzen altijd obv offerte of opname ter plaatse door een
van onze adviseurs.
afhankelijk van: Tegelkleur, plinten, afwerking, staat van
bestaande vloer en oppervlak

HYGIËNISCH - CHEMICALIËNBESTENDIG - ANTISLIP
Toepassingen: - beursstands - werkplaatsen - garages
- tijdelijke vloeren - mobiele vloeren bij tenten of catering
- afdekking bestaande vloeren tijdens evenementen
- balkons - dakterrassen - rijwielzaken - hobbyruimtes

Leginstructies in 9 stappen:

Richtprijzen € 34,50 - € 69,00 p/m²
Offerteaanvraag met liefst situatiefoto’s via verkoop@madico.nl

CleanTile is een nieuw en snelwerkend product dat volledig
biologisch afbreekbaar is volgens verordening 648/2004 (EG)
en valt binnen de EU richtlijnen.

1.) Interlock moet in de ruimte waar het geïnstalleerd
wordt 24 uur acclimatiseren bij een temperatuur van
ongeveer 20 ºC.
2.) Begin in de linker hoek van de te installeren ruimte.
3.) Houdt minimaal 8mm ruimte tussen de vloertegels en
de in de ruimte aanwezige muren, kasten of andere zware
objecten. De tegels kunnen het beste om zware objecten
heen gelegd worden zodat de vloer kan “werken”.
4.) Leg de eerste tegel neer met de 2 gladde zijden aan de
muurkanten (boven- en linkerkant). Plaats de tweede tegel
aan de rechterkant met de gladde kant aan de muurkant
(boven). Leg de tegel op de lusjes van de eerste tegel.
Sla met de palm van uw hand op de rand van de tweede
tegel zodat de tegel in de eerste klikt.

De krachtige eigenschappen maken dat het ontvetten van
materialen met CleanTile minder tijd vergt dan met andere
schoonmaakmiddelen. CleanTile is huid-vriendelijk en veilig
te gebruiken in een emmer met spons, schoonmaakdoek en
borstel. Ook kunt u CleanTile aanbrengen met hoge drukspuit, schrobmachine, tapijtreiniger en vernevelaar.
CleanTile is te gebruiken op: kunststof vloeren, laminaat
vloeren, epoxyvloeren, plavuizen, ramen en lakwerk, motoren,
velgen en remmen, boten en bootmaterialen.
Bij vervuiling door o.a. olie en vetten, benzine, smeermiddelen, nicotineaanslag, (fris)dranken.
CleanTile wordt verdund met water in een verhouding die
ligt tussen 1:10 en 1:100. Sterk vervuilde oppervlakte of
materialen kunnen worden gereinigd met een verdunning van
1:5. CleanTile is een milieuvriendelijk en veilig product met de
beste testresultaten.
Literfles €14,75 p/st
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral

Interlock vloertegels hebben 12 jaar garantie en zijn
verkrijgbaar in allerlei stijlen en kleuren voor garages,
winkels, balkons, terrassen, werkplaatsen, showrooms,
beurzen, vliegtuig hangars en vele andere commerciële
of particulieren toepassingen.

De Interlock vloeren zijn bij uitstek geschikt bij renovaties
en nieuwbouw van locaties met intensief loop- en werkof leefverkeer. De tegels zijn bestand tegen de meest
voorkomende chemicaliën, zijn brandveilig en antislip
(ook onder natte omstadingheden) en vormen een veilige
en ergonomische vloer.

Unieke eigenschappen: extreem slijtvast, elastisch,
bestand tegen een veelvoud van olieën, vetten en chemicaliën, ontstaat er een ergonomische vloer met een hoge
geluids- en warmte isolatie.

®|

Perfect voor zwaar belaste vloeren. De Interlock
vloertegels hebben een zeer hoge rolweerstand dat zelfs
bestand is tegen vrachtwagens evenals oliën, benzine en
andere automotive chemicaliën. Interlock is antibacterieel
en is behandeld tegen meeldauw. Interlock is antislip en
zeer gemakkelijk schoon te maken en creëert een aangename omgeving voor uw werk- of opslagplaats.

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

5.) Herhaal dit zodat er 3 rijen komen te liggen. Ga terug
naar de linkerkant en werk 3 rijen naar de deuropening
(onderen).
Klik nu de randafwerking een de laatste tegel en sluit de
deur.
De randafwerking moet van de deur vrij blijven. Is de
ruimte te groot bij de deur trek dan de rijen naar de deur
toe en maak de tegels aan de voorzijde op maat.
6.) Alle Interlock producten kunnen op maat gemaakt
worden met een hand-, decoupeer- of cirkelzaag.
7.) Vervolg het leggen continu van links naar rechts en van
boven naar onderen.
8.) Wees er zeker van dat de hoek haaks is aan de voor- en
linkerzijde om recht uit te kunnen komen. Plaats afwerkranden en hoekstukken als dat nodig is om het geheel
mooi af te werken.
9.) Een Interlock onderlaag is aan te raden om (loop)
geluid te reduceren. Het is alleen aan te bevelen als het
in een niet vochtige omgeving komt te liggen. Waneer de
vloer blootgesteld wordt aan vocht of water gebruik dan
geen onderlaag.
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Coin-tile
Coin-tile - N o p p e n m o t i e f - G a r a g e s - We rkplaatsen - Showrooms - Kantoorruimtes - Beursvloeren

Zwart

CoinTile Vloertegels zijn voorzien van
een cirkel design.
CoinTile geeft een unieke uitstraling
aan uw kantoor, showroom, beursstand,
werkplaats, enz.
De CoinTile tegel kan door het
cirkelvormige profiel gemakkelijk bereden
worden en is daardoor uitermate geschikt
voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt
van bureaustoelen, rolcontainers,
(gereedschaps)trolley’s.

Materiaal
Gewicht
Belastbaarheid
Bestendigheid
Temperatuur
Tegels
Tegels per m²
Prijs
Randen m/v
Prijs
Hoeken m/v
Prijs

- Polypropyleen PP
- 500g p/tegel
- 25 ton p/m²
- UV - Olie - Chemicalien
- Zuren- Vloeistoffen
- -20 tot +70°C
- 33x33x1.2cm
- 9.1 st
- € 6,75 p/tegel
- 33x5.5x1.2cm
- € 4,30 p/st
- 5.5x5.5x1.2cm
- € 3,30 p/st

Cointile is een duurzame en
aantrekkelijke oplossing voor een groot
aantal toepassingen.
De demontabele tegels zijn zeer praktisch,
UV bestendig en vrijwel onderhoudsvrij.

Wit

Projectprijzen - offertes - montagekosten
drukcatalogus - stalen - dealerprijzen
bezoek adviseur via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen online op:
www.mattenkoning.nl

Beige

Donkerbruin

Donkerblauw

Zilvergrijs

Grijs

Donkergrijs

Lichtbruin

Rood

Oranje

Blauw

Groen

Geel

Diamond-tile
Diamond-tile - Diamant-Traanplaatmotief - Garages - Showrooms - Winkelvloeren - Beurs-standvloeren

Zwart

DiamondTile vloertegel is een kunststof
vloertegel met traanplaat motief voor
binnen. Deze tegels zijn ideaal voor uw
beursstand, showroom, autoshows, win
kels, garage of overal waar een High Tech
vloer gewenst is. U bepaalt zelf het gew
enste patroon en de kleurencombinatie
die uw showroom, auto of motor het beste
uit laat komen. DiamondTile vloertegels
zijn de ultieme oplossing voor gescheurde
en vervuilde betonnen vloeren. DiamondTile Modulaire vloeren zijn ook de ideale
oplossing voor mobiele of permanente
horecagelegenheden.

Materiaal
Gewicht
Belastbaarheid
Bestendigheid
Temperatuur
Tegels
Tegels per m²
Prijs
Randen m/v
Prijs
Hoeken m/v
Prijs

- Polypropyleen PP
- 500g p/tegel
- 25 ton p/m²
- UV - Olie - Chemicalien
- Zuren- Vloeistoffen
- -20 tot +70°C
- 33x33x1.2cm
- 9.1 st
- € 5,75 p/tegel
- 33x5.5x1.2cm
- € 4,30 p/st
- 5.5x5.5x1.2cm
- € 3,30 p/st

DiamondTile Systeemvloeren bestaan uit losse
tegels die zwevend gelegd worden. De tegels zijn
gemaakt van een speciaal Polypropyleen
co-polymeer en zijn bestand tegen oplosmiddelen,
brandstoffen of chemicaliën. De tegels zijn
eenvoudig te installeren en altijd weer mee te
nemen bij bijvoorbeeld een verhuizing of voor uw
beursstands en autoshows.
Projectprijzen - offertes - montagekosten
drukcatalogus - stalen - dealerprijzen
bezoek adviseur via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen online op www.mattenkoning.nl

Wit

Beige

Donkerbruin

Donkerblauw

Zilvergrijs

Grijs

Donkergrijs

Lichtbruin

Rood

Oranje

Blauw

Groen

Geel

Floor-tile
F loor-tile - Leerstructuur motief - Showrooms - Winkelvloeren - Interieurvloeren - Beurs-standvloeren

FloorTile Modulaire vloertegels zijn een
aanwinst voor elk interieur of kantoor. De vloeren
zijn zeer geschikt voor een strakke en moderne
uitstraling. De vloertegels zijn ideaal als mobiele
vloeren voor beurzen, kantoren en showrooms.
De FloorTile vloertegels zijn lichtgewicht, eenvoudig te vervoeren of op te slaan en gemakkelijk
te plaatsen door een ingenieus kliksysteem.

Wit

Zilvergrijs

Zwart

Beige

Donkerbruin

Lichtbruin

Rood

Oranje

Blauw

Groen

Geel

Materiaal
Gewicht
Belastbaarheid
Bestendigheid
Temperatuur
Tegels
Tegels per m²
Prijs
Randen m/v
Prijs
Hoeken m/v
Prijs

Projectprijzen - offertes - montagekosten
drukcatalogus - stalen - dealerprijzen
bezoek adviseur via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen online op www.mattenkoning.nl

- Polypropyleen PP
- 500g p/tegel
- 25 ton p/m²
- UV - Olie - Chemicalien
- Zuren- Vloeistoffen
- -20 tot +70°C
- 33x33x1.2cm
- 9.1 st
- € 6,75 p/tegel
- 33x5.5x1.2cm
- € 4,30 p/st
- 5.5x5.5x1.2cm
- € 3,30 p/st

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral

®|

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Grijs

Donkergrijs

Donkerblauw
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Rib-tile
Rib-tile - Ribstructuur motief - Industrievloeren - Auto-Motorsport - Zwembaden - Terrassen - Galerijen - Balkons - Garages - Werkplaatsen - Beursvloeren

De RibTile antislip vloertegel is een
hygiënische en veilige oplossing voor alle
vloeren in natte en droge omstandigheden.
De tegels hebben een vloeistof doorlaatbaar
oppervlak en zijn zowel binnen als buiten
toepasbaar. Zelfs in meer als een centimeter
water blijven uw voeten droog.
Dit maakt de RibTile vloertegels tot een
uitstekende keuze voor balkons, galerijvloeren (zowel binnen als buiten), terrassen,
(party)tenten en werkplaatsen. Kortom in alle
situatie’s waar u te maken heeft met natte
vloeren maar toch droge voeten wilt houden
zijn RibTile vloertegels de juiste keuze.

Materiaal
Gewicht
Belastbaarheid
Bestendigheid
Temperatuur
Tegels
Tegels per m²
Prijs
Randen m/v
Prijs
Hoeken m/v
Prijs

- Polypropyleen PP
- 550g p/tegel
- 25 ton p/m²
- UV - Olie - Chemicalien
- Zuren- Vloeistoffen
- -20 tot +70°C
- 40x40x1.8cm
- 6,25 st
- € 8,30 p/tegel
- 40x6.2x1.8cm
- € 6,00 p/st
- 6.2x6.2x1.8cm
- € 3,30 p/st

De RibTile vloertegels zijn vervaardigd
van non-poreus, blijvend geurloos en
kleurvast materiaal en is ongevoelig voor
meeldauw en andere bacteriën. De tegels
zijn gemakkelijk te installeren door een
ingenieus kliksysteem, ontwikkeld om
op elke vlakke ondergrond te gebruiken.
RibTile vloertegels zijn zowel buiten als
binnen toepasbaar en UV stabiel.
Projectprijzen - offertes - montagekosten
drukcatalogus - stalen - dealerprijzen
bezoek adviseur via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen online op www.mattenkoning.nl

Zwart

Wit

Beige

Donkerbruin

Donkerblauw

Zilvergrijs

Grijs

Donkergrijs

Lichtbruin

Rood

Oranje

Blauw

Groen

Geel

Sport-tile
Spor t-tile - Evenementvloeren Inline Hockeyvloeren - Mobiele Sportvloeren - Horecavloeren - Natte ruimtes - Sportkantines

Zwart

De SportTile vloertegels zijn zeer
geschikt voor outdoor gebruik zoals
basketbalvelden, inline hockey,
tennisbanen, trapveldjes en speelplaatsen.
Door het zelfdrainerende profiel kunt u ook
na een regenbui uw activiteiten vervolgen
zonder kans op natte voeten of glijpartijen.
Ook voor indoor gebruik in sporthallen zijn
deze tegels zeer geschikt. SportTile is
gecertificeerd voor professioneel gebruik
bij inlinesporten zoals inline hockey.
SportTile Modulaire vloeren worden
zwevend gelegd op elke gladde ondergrond.

Materiaal
Gewicht
Belastbaarheid
Bestendigheid
Temperatuur
Tegels
Tegels per m²
Prijs
Randen m/v
Prijs
Hoeken m/v
Prijs

- Polypropyleen PP
- 380g p/tegel
- 15 ton p/m²
- UV - Olie - Chemicalien
- Zuren- Vloeistoffen
- -20 tot +70°C
- 33x33x1.2cm
- 9.1 st
- € 5,70 p/tegel
- 33x5.5x1.2cm
- € 4,30 p/st
- 5.5x5.5x1.2cm
- € 3,30 p/st

Rood

De SportTile tegels zijn UV bestendig en
ongevoelig voor temperatuursverschillen,
trekt niet krom en verkleurt niet. De tegels zijn
demontabel, compact, lichtgewicht en makkelijk te
vervoeren wat deze tegel tot een ideale oplossing
maakt voor sportdemonstratie’s.

Wit

Projectprijzen - offertes - montagekosten
drukcatalogus - stalen - dealerprijzen
bezoek adviseur via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen online op www.mattenkoning.nl

Zilvergrijs

Blauw

Groen

Grijs

Soft-tile
Soft-tile - Zachte comfortabele kwaliteit in 4 versies - Alleen zwart en grijs - Industrievloeren - Veiligheidsvloeren - Antivermoedheidsvloeren

SoftTile is een zachtere versie van de
DiamondTile, CoinTile, RibTile en
FloorTile tegels. Deze tegels worden gebruikt op
plekken waar men langdurig op staat eventueel in
combinatie met de standaard tegels. De SoftTile
vloertegels zijn voorzien van een speciale
rubber toevoeging. Dit maakt het staan op deze
tegels minder belastend voor rug en gewrichten.
Niet geschikt voor (zwaar) rolverkeer!

Materiaal
Gewicht
Belastbaarheid
Bestendigheid
Temperatuur

- PP - Rubbermenging
- Zie versie boven
- Zie versie boven
- Zie versie boven
- Zie versie boven

Ribversie
Prijs

- 40x40x1.8cm
- € 14,50 p/tegel

Rest 3 versies - 33x33x1.2cm
Prijs
- € 10,30 p/tegel

Projectprijzen - offertes - montagekosten
drukcatalogus - stalen - dealerprijzen
bezoek adviseur via verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen online op www.mattenkoning.nl

Randen m/v - Zie versie boven
Hoeken m/v - Zie versie boven
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral
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MadGrip
entreematten

Lopers

Rodelopers.nl - Kleurenlopers.nl
Loperpalen - Afzetpalen - Koorden

Evenementen
Beurzen
Openingen
Gala’s
Introductie
Bruiloften
&
Partijen
Sportspektakel
Permanent
MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Buitenloper - Spaghettie PVC MadGrip
entreematten

Actief werkende schraapmatten door stevige lussenvezels - voor buiten en binnen - 24 voorraadkleuren
extra kleuren en alacarte kleuren op aanvraag - vraag voor de juiste kleurstelling altijd gratis demostalen aan !
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VERKOOP@MADICO.NL
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HD (Heavy Duty) Projectkwaliteit - voor alle zware projecttoepassingen - sterke dikke schraapvezels
HD Project-kwaliteit 15mm
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Totaal gewicht open versie
- 6kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3

Projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 600cm
Prijs volle rol open versie
Afsnijding van de rol
Maatwerk obv rolbreedte haaks

- € 785,00
- € 130,00 p/m²
-€
0,00 service

Aangezette randen 4cm - eindmaat incl - €
Banen lassen tbv grotere afmetingen
-€

26,25 per m¹
22,65 per m¹

MD (Medium Duty) & LD (Light Duty) - voor semi-projecttoepassingen - dunne schraapvezels
MD Medium-kwaliteit 12mm
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Totaal gewicht open versie
- 3.5kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3

Semi-projectkwaliteit - Voorraad product
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 1200cm
Prijs volle rol open versie 1200cm
- € 1295,00
Afsnijding van de rol
- € 110,00 p/m²
Maatwerk obv rolbreedte haaks
-€
0,00 service
Aangezette randen 2.5cm - maat incl
- € 22,50 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen
- € 22,65 per m¹
Nieuw 2016 - LD 10mm met backing
Semi-projectkwaliteit - Zwart, donkergrijs, rood, donkerblauw
Rolbreedte +/- 120cm - Rollengte 1200cm - prijzen gelijk aan MD

Roedes Messing PLAT
Staaf 10x20mm € 47,50 p/m¹
Staaf 12x25mm € 59,50 p/m¹
Hoekbevestigers zwaar RVS
€ 27,50 p/st

Roedes RVS of Messing ROND
Staaf 16mm € 47,50 p/m¹
Hoekbevestigers € 14,50 p/st
Sluitdoppen € 7,50 p/st

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Loper Deluxe - Binnen & Buiten

MadGrip
entreematten

Loper Deluxe Rib - Dieprood & Koninklijk rood voor binnen en tijdelijk buiten

Z

001 Dieprood

002 Koninklijk Rood

KONINKLIJK ROOD
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Latex geperst
Totaal gew. - ca 2650 g/m2
Dikte
- ca 14 mm
Breedte rol - 100/200/400cm
Lengte rol
- 25mtr
Rolprijs
- € 44,50 p/m²
Afsnijding rol - € 57,50 p/m²

DIEPROOD
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Kiezelbacking
Totaal gew. - ca 2000 gr/m²
Breedte rol - 100/200cm
Dikte
- ca 10 mm
Lengte rol
- 25mtr
Rolprijs
- € 32,50 p/m²
Afsnijding rol - € 39,75 p/m²

Loper Deluxe - Binnen & Buiten

MadGrip
entreematten

Loper Deluxe Rib - Kleurenlopers in diverse tinten - Voor binnen en tijdelijk buiten

Z
007 Antraciet

014 Grijs

021 Oker

094 Roest

088 Zwart-Goud

085 Brons

036 Donkerblauw

004 Groen

061 Naturel

084 Bruin

KLEUREN
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Latex geperst
Totaal gew. - ca 2650 g/m2
Dikte
- ca 14 mm
Breedte rol - 100/200cm
Lengte rol
- 25mtr
Rolprijs
- € 32,50 p/m²
Afsnijding rol - € 39,75 p/m²

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Loper Medium - Binnen & Buiten MadGrip
entreematten

Loper Medium Effen - Bordeauxrood & Rood - Voor binnen en tijdelijk buiten - Zonder backing en met latex antislipbacking

M

1375 Bordeaux

1964 Rood

Loper Medium - Binnen & Buiten MadGrip
entreematten

Loper Medium Effen & Rib - Kleuren - Voor binnen en tijdelijk buiten - Zonder backing en met* latex antislipbacking

M
1323 Appelgroen

1340 Fuchsia

1969 Hemelsblauw

1349 Koningsblauw

1310 Beige

1389 Donkerbruin

1950 Wit

1802 Roze

1391 Lavendel

1392 Paars

1893 Grijs

1896 Donkergrijs

MEDIUM LOPERS EFFEN
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Latex geperst
Totaal gew. - ca 500 g/m2
Dikte
- ca 5 mm
Breedte rol - 200cm
Lengte rol
- 30mtr
Rolprijs
- € 12,25 p/m²
Afsnijding rol - € 14,95 p/m²

* Antislip
backing
alleen per
volle rol
Indien niet
voorradig
levertijd
ongeveer
1 week

2001 Antraciet rib

1360 Geel

1380 Nachtblauw

Profilium

PVC VLOEREN

1390 Marineblauw

1366 Donkergroen

1343 Staal

1961 Zwart

2002 Dieprood rib

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

1370 Oranje

SafetyGrip

300%

*

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Loper Budget - Binnen & Buiten

MadGrip
entreematten

Loper Budget Rib - Bordeauxrood & Rood - Voor binnen en tijdelijk buiten - Zonder backing

L

0721 Bordeaux

0700 Rood

Loper Budget - Binnen & Buiten

MadGrip
entreematten

Loper Budget Rib - Kleuren - Voor binnen en tijdelijk buiten - Zonder backing

L

0100 Wit

0200 Zwart

0903 Donkergrijs

0902 Lichtgrijs

0450 Oranje

0841 Marineblauw

0839 Lichtblauw

0400 Geel

0304 Bruin

0200 Beige

0642 Groen

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

BUDGET RIB LOPERS
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Latex geperst
Totaal gew. - ca 350 g/m2
Dikte
- ca 3 mm
Breedte rol - 200cm
Lengte rol
- 50/60mtr
Rolprijs
- € 7,95 p/m²
Afsnijding rol - € 9,75 p/m²
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Afzet- Loperpalen & Koorden MadGrip
entreematten

Afzetpalen - Loperpalen & koorden - Hotels - Premieres - Openingen - Ruimteafscherming - Verfraaiing entree

Afzet- Loperpalen & Koorden MadGrip
entreematten

Afzetpalen - Loperpalen & koorden - Messing (Goudkleurig) en Chroom (Zilverkleurig) - Koorden diverse kleuren

Koorden 150cm

Paal messing - Koord velours blauw

Sluiting messing

Paal chroom - Koord velours blauw

Sluiting chroom

Paal chroom
Platte kop
Hoogte 100cm

Paal messing
Bolle kop
Hoogte 100cm

Paal messing - Koord velours rood

Sluiting messing

Paal messing - Koord touw goud

Sluiting messing

Treklinten 210cm

Treklint rood

Paal chroom - Koord velours rood

messing

muurbevestiging

Lintsluitingen 4 zijden

Sluiting chroom

Sluiting chroom

Vrijwel alle kleuren mogelijk
Op aanvraag

Touw Rood

LOPERPALEN - 11kg p/s - H100cm
Chroom plat - € 122,50 p/st
Messing bol - € 139,50 p/st

Paal RVS
Ronde kop
Hoogte 100cm

KOORDEN 150cm - Chroom of Messing sluiting
Touw Goud & Rood - € 79,50 p/st
Velours Rood & Blauw - € 69,50 p/st
Velours Kleuren - € 114,50 p/st
Muurbevestiging Chroom of Messing - € 16,50 p/st
AFZETPALEN - 8kg p/s - H100cm
(Inclusief treklint - 200cm Rood & Grijs)
RVS rond
- € 179,50 p/st
Muurbevestiging Chroom of Messing - € 112,50 p/st
(Inclusief treklint - 200cm Rood & Grijs)

Treklint grijs
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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MadGrip
entreematten

Frontrunner

®

PVC Systeemmatten
Drie ijzersterke
kwaliteiten in combinatie met diverse matsoorten kleuren
FRONTRUNNERMAT.nl
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Profilium

Buiten & binnen
PVC VLOEREN

SafetyGrip
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Frontrunner - Schraapmat

MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER SCHRAAPMAT - Onverslijtbare lamellen schraapmat voor de zwaarste toepassingen buiten & binnen

Profielafstand 3mm

Zwart

Grijs

Groen

Blauw

Bruin

ZZ

Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 15mm-10mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 11kg/m²-8kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 1865,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 250,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 230,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

Frontrunner - Schoonloopmat MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER SCHOONLOOPMAT - Onverslijtbare schraap-schoonloopmat - Basismat zie kleuren Schraapmat - Inlage zie binnenmatten Brush

Profielafstand 3mm

Zwart-Grijs 5007

Grijs 5507

Bruin 5502

Zwart 5508

Donker- Lichtgrijs 5014

ZZ

Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 17mm-12mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 10kg/m²-8kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Schraapprofielen met 3mm
tussenruimte voor vuilvang
Schoonloopstrook 2.5cm
Hakproof - Antislip
Rolstoel geschikt
Winkelwagen geschikt

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 2475,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 315,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 295,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹

Alle prijzen zijn advies
verkoop en excl. btw.

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

Frontrunner - Borstelmat

MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER BORSTELMAT - Sterke universeel toepasbare borstelmat - zwart voorraad leverbaar!

ZZ
Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 20mm
Borstel
- Nylon
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 14kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Projectkwaliteit - Rollen - Afsnijdingen of maatwerk
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 2835,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 345,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 309,50 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl - alleen 20mm - €
26,50 p/m¹

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Open Borstel-schraapversie

Profielafsrand 7mm

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Frontrunner - eXTra - R12

MadGrip
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FRONTRUNNER SCHRAAPMAT XT - Onverslijtbare lamellen schraapmat voor de zwaarste toepassingen

ZZ

Profielafstand 3mm
In zwart of grijs

In matputten buiten of in entreehal - Alle vormen en afmetingen in één deel mogelijk

Winkelwagen - Rolstoel - Transport- en wielkarrenbestendig

In- en rondom Tourniquets - Met of zonder PVC of ALU omranding

Als (antislip R12) loper voor alle weersomstandigheden - Met of zonder afwerking

Project-kwaliteit extra zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte XT
- 15mm
Basis
- PVC
Constructie - PVC
Gewicht
- 11kg/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Oprolbaar
- Ja

Rollen
90cm x 10mtr
Stroken in de lengte
van de rol

Rollen - Afsnijdingen of maatwerk - Voorraaditem
Prijs volle rol - 90cm x 10mtr.
- € 1865,00
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 250,00 p/m²
Afsnijding of deel van de rol
- € 230,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
Aangezette randen PVC 4cm - maat incl - €
26,25 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl
-€
26,50 p/m¹

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

XTO versie 20mm - Extra open versie met brede lamellen - Voor extreem grof vuil of permanent natte omgeving
Profielafstand 7mm

ZZ
Combiversies - UV-rood - Spaghettie
zwart/grijs

(24 kleuren)

zwart/rood

- Voor designeffect of persoonlijke tint -

Spaghettie

UV-rood

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Prijzen op aanvraag
PVC randen

ALU randen
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Frontrunner - Referentiefoto’s

MadGrip
entreematten

FRONTRUNNER SCHRAAPMAT XT - Onverslijtbare lamellen schraapmat voor de zwaarste toepassingen

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip
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MadGrip
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Desinfectiematten.nl
Ontsmettingsmatten - Klauwmatten - Hygiënematten

Voorkomen is beter dan genezen...
Boerderijen
Landbouw
Tuinbouw
Veeteelt
Vleesverwerking
Zuivelindustrie
Vogelgriep
Varkenspest
MKZ
Preventief
Fabrieken
Magazijnen
Vliegvelden
Chemische sector
Voedingsindustrie

112

Klauwmat - Losse hoes

MadGrip
entreematten

Klauwmatten - Desinfectiemat met losse hoes - Binnenzijde zacht polyetherschuim - Omhoes Polypropyleen - Hoes Polyester

Klauwmat met losse uitneembare hoes

Oplossing afvullen met gieter tot de rand

Op ongelijke ondergrond te plaatsen

Doorrij-ontsmettingsbak - op aanvraag
Standaard matten - dikte ca. 40mm
60cm x 90cm
- € 103,95
90cm x 90cm
- € 142,50
90cm x 180cm
- € 274,50

Afvullen met desinfectiemateriaal (geen chlooroplossing)
Agrarische en industriele
toepassingen - Ontsmetting
laarzen - Voorkoming van
klauwproblemen - Sterke mat,
dicht geweven Polypropyleen
Vuil dringt niet in de mat

Speciale afmetingen - doorrijbakken offertes - projectprijzen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek adviseur op aanvraag via verkoop@madico.nl
Bestel- Offerte- formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Doordrenkt schoeisel volledig

Textielvezel - Sproeimat

MadGrip
entreematten

Textielvezel - Desinfectiemat - Sproeimat - Backing en randen PVC - Vezel Nylon

Textielvezel - Sproeimat

vb Luchthavens als tijdelijke desinfectiemat

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC / Rubber
Poolgewicht
- ca 850 g/m2
Totaal gewicht
- ca 3.550 g/m2
Dikte
- ca 8,0 mm
Antistatisch
- ja < 2KV
Brandnorm
- Cfl-s1

Sproeien - Niet vernevelen!

vb Maatmat 200x250cm met omranding
Standaard matten - Rondom incl 2.5cm randen
60cm x 85cm
- € 44,95
85cm x 150cm
- € 94,50
130cm x 200cm
- € 204,75
Afsnijding van de rol
div. rolbreedtes incl. 2.5cm zijranden

Tuinbouw voor hygienische kasruimtes

Geschikt voor zwaar rolverkeer

PVC - Lussenschraper

-€

99,75 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks - €
Aangezette randen - eindmaat incl rand - €
Banen lassen tbv grotere afmetingen - €

0,00
22,65 p/m¹
22,65 p/m¹

MadGrip
entreematten

PVC Desinfectiemat - Lussenschraper - Voeding - Bakkerijen - Vlees - Zuivel - Laboratoria - Tuinbouw

PVC Desinfectiemat - Lussenschraper

Mat met omlijsting afvullen tot rand
Desinfectiemiddel:

PVC Desinfectiemat
Gesloten - Vloeistofdicht omlijst
Extra
- Vuilschrapend-verbergend
Kleuren - Donkergrijs - Zwart
Randen - 40mm aflopend
- Zwart-Geel-Rood-Wit
Fabricage - Geextrudeerd PVC
Dikte
- 12mm
Gewicht - 6kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3

Let op we leveren geen
desinfectiemiddel!
Vraag uw leverancier voor
de juiste oplossing voor uw
specifieke probleem of laat
ons u doorverwijzen naar een
specialist.

Veiligheid-Markering - Gele randen
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.

MadGrip Coral

®|

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

Zonder randen in ontsmettingsbak
Standaard matten - Rondom incl 4cm vinylrand
60cm x 90cm
- € 139,95
90cm x 120cm
- € 269,50
120cm x 150cm
- € 399,50
120cm x 180cm
- € 480,00
Rollen-Banen-Maatmatten - Breedte 120cm
Rollengte 6mtr. Volle rol
- € 785,00
Afsnijding van de rol
- € 130,00 p/m²
Aangezette randen - eindmaat incl rand - € 26,25 p/m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 p/m¹
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Bureaustoelmatten.nl
Stoelmatten voor onder bureaustoelen beschermen de ondergrond
& maken het rijden met de stoel een stuk aangenamer - antistatisch

Voor harde en zachte vloeren

MadGrip Coral® |

Profilium

PVC VLOEREN

SafetyGrip

114

Bureaustoelmat -

Vloerbeschermer

MadGrip
entreematten

Bureaustoelmat met nop 2.5mm - Bescherming voor zachte vloerbedekking en werkplek - Antistatisch - Slijtvast

Eigenschappen:

Standaard afmetingen - Voorraad
Afmeting
- Prijs p/st
90x120cm
- € 69,50
120x150cm - € 117,25

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Materiaal van Polycarbonaat - Volledig recyclebaar (Milieu)
Vrij van PVC, geur en giftige stoffen - 2.5mm dik - 2.5kg/m²
Voor mensen met allergiën - Geschikt voor vloerverwarming
Vuil en stofwerend - Brandvertragend - Glashelder - Krasvrij
Duurzaam - Afgeronde hoeken - Reinigen met water en zeep
Honderden ankernopjes tegen verschuiven

Speciale afmetingen va 10 stuks
Afmeting
- Prijs p/st
120x183cm - € 144,25
120x200cm - € 159,50

Bureaustoelmat vlak 2.0mm - Bescherming voor harde en laagpolige vloerbedekking - Antistatisch - Slijtvast

Standaard afmetingen - Voorraad
Afmeting
- Prijs p/st
90x120cm
- € 59,95
120x150cm - € 99,95

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Eigenschappen:
Materiaal van Polycarbonaat - Volledig recyclebaar (Milieu)
Vrij van PVC, geur en giftige stoffen - 2.0mm dik - 2.2kg/m²
Voor mensen met allergiën - Geschikt voor vloerverwarming
Vuil en stofwerend - Brandvertragend - Glashelder - Krasvrij
Duurzaam - Afgeronde hoeken - Reinigen met water en zeep

Speciale afmetingen va 10 stuks
Afmeting
- Prijs p/st
120x183cm - € 124,50
120x200cm - € 133,25
120x400cm - € 285,- va 5 stuks

Ook voor balies, recepties, showrooms, wachtruimtes,
kantines, onder bartafels, koffieautomaten, watercoolers, etc...

Bureaustoelmat Fotoprint vlak 2.0mm - Diverse standaard designs - Eigen ontwerp vanaf 20 stuks
Standaard 8 designs
Afmeting
- Prijs p/st
90x120cm
- € 99,50
Eigen design - va 20 stuks p/st
90x120cm
- € 119,50
120x150cm - € 179,95
Levertijd 4-6 weken

Potloden

Stenen

Traanplaat

Voetstappen zand

Strand

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Kokosmatten.nl

Projectkwaliteit natuurkokos
Kokos logo - Grafic Inlay (zie logomatten )
Promotiematten kokos (zie promotiematten)
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Kokosmatten

Z

MadGrip
entreematten

De klassieke natuurlijke kokosmat - Projectkwaliteit - Zonder en met logo mogelijk (Grafic Inlay)

5930 Naturel ongebleekt

5919 Naturel gebleekt

5906 Bruin

5902 Zwart

5907 Antraciet

5914 Grijs

5901 Rood

5905 Terra

5904 Groen

5917 Bordeaux

5910 Blauw

BELANGRIJKE PRIJSINFO!
GRAPHIC INLAY LOGO’S IS
DEELS EEN HANDMATIG
PRODUCTIEPROCES
OM DEZE REDEN:
PRIJSCALCULATIE ALTIJD
NA ONTVANGST VAN
AFMETING EN LOGO
VERKOOP@MADICO.NL

Kokosmatten

ROLLEN

MATTEN

Poolvezel

- 100% Kokos

Dikte 18mm - 12 kleuren

Dikte 18mm - 12 kleuren

Backing

- Zwaar PVC

Gew.

- ca 5100 g/m2

Breedte in cm - 80/100/120/200
Lengte
- 12.5 mtr

Dikte

- ca 18 mm

60 x 100cm
100 x 100cm
100 x 150cm
150 x 200cm
200 x 200cm

Rolprijs
- € 52,50 p/m²
Afsnijding rol - € 64,50 p/m²

- € 34,50
- € 57,50
- € 86,25
- € 172,50
- € 230,00

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Astroturf

.nl

Grastapijt .com
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Astroturf HP

Z

PE

HP - High Performance - Professional - slijtvaste projectkwaliteit

Klassiek Groen HP01

Borstels Polyethyleen - PE
Backing Polyethyleen - PE
100% Recyclebaar
Brandnorm B1-M3
UV Bestendig
Olie- en vetbestendig
Eenvoudig te verwerken
en te reinigen

Rood HP20

Astroturf ST

Dikte 19mm
Gewicht 3.2kg m²
Rollen 91cm x 16m

Donkergrijs HP41

Donkergroen HP17
Prijs volle rol € 916,50
Prijs afsnijding van de rol
€ 75,50 per m²

M

PE

ST Standaard
- Standaard
- Classic
- semi
projectkwaliteit
- Classic
semi
projectkwaliteit

Klassiek Groen ST01

Rood ST20

Donkergrijs ST41

Borstels Polyethyleen - PE
Backing Polyethyleen - PE
100% Recyclebaar
Brandnorm B1-M3
UV Bestendig
Olie- en vetbestendig
Eenvoudig te verwerken
en te reinigen

Zwart ST09

Dikte 17mm
Gewicht 2.4kg m²
Rollen 91cm x 17m
Prijs volle rol € 751,30
Prijs afsnijding van de rol
€ 58,25 per m²

A c t i e f s c h r a p e n d e b orstelvezels - Eenvoudig te reinigen

Op l o o p p r o f i e l e n k o p p e l p r o f i e l P E - b o ven en onderkant eenvoudig te monteren en demonteren
Standaard oploopprofiel
kopse kant - 91cm
€ 12,50 per stuk
Profi oploopprofiel zwaar
kopse & zijkanten - 200cm
€ 22,50 per stuk

Alle prijzen zijn excl btw
Leg- projectkosten - a4
stalen - offertes e.d.
op aanvraag via
verkoop@madico.nl
WWW.ASTROTURF.NL

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Colorlux Grastapijt

MadGrip
entreematten

Colorluxe Grastapijt - Luxe grastapijt voor binnen en buiten - 12 stralende en eigentijdse opvallende kleuren - voor evenementen, beurzen, terrassen, balkons

01 wit

07 roze

02 zilver

03 zwart-grijs

04 antraciet

05 zwart

06 bruin

08 grasgroen

09 zeeblauw

10 paars

11 rood

12 oranje

Color luxe Grastapijt

Materiaal 100% P.E.
Totaal gewicht +/- 1500 gr/m²
Totale hoogte +/- 25 mm
Voldoet aan Europese brandnorm Cfl-S1
Rolbreedtes 200/400cm
Rollengte 25 mtr
Rolprijs
- € 49,95 p/m²
Afsnijdingsprijs
- € 59,95 p/m²

Grastapijt www.grastapijt.com

MadGrip
entreematten

Prairie - Sterke dikke viltvezel - Comfortabele kwaliteit
Drainerende noppenbacking

Gazon UV - Extra UV bestendige sterke viltvezel
Harde drainerende noppenbacking

Gazon UV

Prairie

Materiaal 100% P.P.
Totaal gewicht +/- 1750 gr/m²
Totale hoogte +/- 11 mm
Rolbreedtes 100/133/200/400cm
Rollengte +/- 30 mtr

Materiaal 100% P.P.
Totaal gewicht +/- 2350 gr/m²
Totale hoogte +/- 14 mm
Rolbreedtes 100/133/200/400cm
Rollengte +/- 21 mtr

Rolprijs
- € 19,50 p/m²
Afsnijdingsprijs - € 23,50 p/m²

Rolprijs
- € 23,75 p/m²
Afsnijdingsprijs - € 29,95 p/m²

Kunstgras 48 - Zware en zeer sterke kwaliteit
Harde drainerende noppenbacking

Gibraltar - Lichte maar zeer sterke en voordelige kwaliteit
Harde latex backing
Gibraltar

Kunstgras 48

Materiaal 100% P.P.
Totaal gewicht +/- 1100 gr/m²
Totale hoogte +/- 6 mm
Rolbreedtes 100/133/200/400cm
Rollengte +/- 25 mtr

Materiaal 100% P.P.
Totaal gewicht +/- 1600 gr/m²
Totale hoogte +/- 11 mm
Rolbreedtes 100/133/200/400cm
Rollengte +/- 25 mtr

Rolprijs
- € 14,75 p/m²
Afsnijdingsprijs - € 17,50 p/m²

Rolprijs
- € 26,90 p/m²
Afsnijdingsprijs - € 32,95 p/m²

Kunstgras voor recreatieve toepassingen.
Buiten: Kunstgras kan buiten worden gebruikt bijvoorbeeld rond zwembad, op dakterras, galerijen, balkon of minigolfbaan.
Enkele buitenkwaliteiten hebben een speciaal ontwikkelde noppenrug die zorgt voor afvoer van regen- en zwembadwater.
Binnen: Kunstgras ook voor binnenpresentaties en decoratieve doeleinden in showrooms, winkels, etalages en tentoonstellingen
zorgt kunstgras voor een groene uitstraling.
Alle prijzen zijn excl btw. Leg- projectkosten - a4 stalen - offertes e.d. op aanvraag via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Natuurgras - Kunstgras Professional

MadGrip
entreematten

Natuurgras - Luxe grastapijt voor binnen en buiten - 3 verschillende soorten in exotische groene kleuren - Toepasbaar in o.a. tuin, balkon, speeltuin of zwembad
Color luxe Grastapijt

Materiaal 100% P.E.
Totaal gewicht +/- 1500 gr/m²
Totale hoogte +/- 25 mm
Voldoet aan Europese brandnorm
Cfl-S1
Rolbreedtes 200/400cm
Rollengte 25 mtr
Rolprijs

- € 49,95 p/m²

Afsnijdingsprijs

- € 59,95 p/m²

Natuurgras - Kunstgras Professional

MadGrip
entreematten

Natuurgras - Luxe grastapijt voor binnen en buiten - 3 verschillende soorten in exotische groene kleuren - Toepasbaar in o.a. tuin, balkon, speeltuin of zwembad
Color luxe Grastapijt

Materiaal 100% P.E.
Totaal gewicht +/- 1500 gr/m²
Totale hoogte +/- 25 mm
Voldoet aan Europese brandnorm
Cfl-S1
Rolbreedtes 200/400cm
Rollengte 25 mtr
Rolprijs

- € 49,95 p/m²

Afsnijdingsprijs

- € 59,95 p/m²

Natuurgras - Kunstgras Professional

MadGrip
entreematten

Natuurgras - Luxe grastapijt voor binnen en buiten - 3 verschillende soorten in exotische groene kleuren - Toepasbaar in o.a. tuin, balkon, speeltuin of zwembad
Color luxe Grastapijt

Materiaal 100% P.E.
Totaal gewicht +/- 1500 gr/m²
Totale hoogte +/- 25 mm
Voldoet aan Europese brandnorm
Cfl-S1

Eenvoudig Onderhoud:
Rolbreedtes
200/400cm

Het onderhoud van dit grastapijt is minimaal. Gebruik na aanleg een wat harde

bezem, zodat
de verzels mooi overeind komen en blijven staan. Verwijder daarRollengte
25 mtr
naast regelmatig blad en indien gewenstkan het gras zelfs worden gereinigd

met hogedrukspuit, zorg
daarbij
dat u minimaal 45cm ruimte houdt tussen tapijt
Rolprijs
- € 49,95
p/m²

en reiniger (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen) Gebruik regelmatig

een wat harde bezem-om
het gras
egaat te houden, verwijder blad en naalden.
Afsnijdingsprijs
€ 59,95
p/m²
Dit voorkomt ook het optreden van mossen en algen.

Eenvoudig Onderhoud:
Het onderhoud van dit grastapijt is minimaal. Gebruik na aanleg een wat harde bezem, zodat de vezels mooi overeind komen en blijven staan.
Verwijder daarnaast regelmatig blad en indien gewenst kan het gras zelfs worden gereinigd met hogedrukspuit, zorg daarbij dat u minimaal 45cm ruimte
houdt tussen tapijt en reiniger (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen) Gebruik regelmatig een wat harde bezem om het gras egaal te houden,
verwijder blad en naalden. Dit voorkomt ook het optreden van mossen en algen.
Alle prijzen zijn excl btw. Leg- projectkosten - a4 stalen - offertes e.d. op aanvraag via verkoop@madico.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Coral

®

Coralmatten.nl
Collectie

duo

brush
activ

classic

grip
luxe
De complete collectie schoonloopzones van Coral
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Coral classic
®|

Z

Coral Classic - Zachte nylon vezel absorbeert grote hoeveelheden vocht - Harde schraapvezel voor grof en fijn vuil

4701 Antraciet

4752 Azuurblauw

4730 Ravenzwart

4721 Muisgrijs

4751 Zilvergrijs

4750 Warmzwart

4756 Brons

4727 Marineblauw

4754 Okerbruin

4764 Taupe

4766 Bruin

4744 Espresso

Rollen 100/150/200cm x 27.5mtr
Breedte incl zijkanten 2.5cm vinylrand

EIGENSCHAPPEN
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 870 g/m2
Totaal gew. - ca 3.600 g/m2
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 - FR-Bfl-S1

Rolprijs
Afsnijding rol

- € 69,75 p/m²
- € 79,75 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks - service

Aangezette randen 2.5cm - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 per m¹

Standaard matten
Rondom incl zijkanten 2.5cm vinylrand
55x90cm
- € 47,25
90x155cm
- € 116,50
135x205cm
- € 240,00
205x300cm
- € 553,25

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Rollen FR backing 185cm x 27.5mtr
Rolprijs
- € 78,70 p/m²
Afsnijding rol
- € 89,85 p/m²

Coral duo
®|

ZZ

Coral Duo - Combimat - Zachte nylon vezel absorbeert grote hoeveelheden vocht - Harde schraapvezel voor grof en fijn vuil

9730 Zwart

9727 Blauw

9716 Goud

9729 Rood

9721 Staal

9725 Graniet

Rollen 200cm x 27.5mtr
Breedte incl zijkanten 2.5cm vinylrand

EIGENSCHAPPEN
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 670 g/m2
Totaal gew. - ca 3.400 g/m2
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Rolprijs
Afsnijding rol

- € 87,45 p/m²
- € 99,95 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks - service

Aangezette randen 2.5cm - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 per m¹

9714 Zand

9710 Grijs

Coral luxe
®|

ZZ

Coral Luxe - Zachte nylon vezel absorbeert grote hoeveelheden vocht - Zeer luxueuze en rustieke uitstraling

2901 Antraciet

2907 Marine

EIGENSCHAPPEN
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 1600 g/m2
Totaal gew. - ca 4.000 g/m2
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 - FR-Bfl-S1

2906 Chocolade

2902 Citrine

Rollen 100/200cm x 20mtr
Breedte incl zijkanten 2.5cm vinylrand

Standaard matten
Rondom incl zijkanten 2.5cm vinylrand

Rolprijs
Afsnijding rol

105x155cm
135x205cm

- € 91,30 p/m²
- € 104,50 p/m²

- € 189,00
- € 344,00

Maatwerk obv rolbreedte haaks - service

Rollen FR backing 185cm x 20mtr

Aangezette randen 2.5cm - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 per m¹

Rolprijs
Afsnijding rol

- € 99,75 p/m²
- € 115,00 p/m²

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Coral® | brush pure

ZZ

Coral Brush Pure - Harde nylon vezel schraapt grote hoeveelheden grof en fijn vuil - Zachte vezel voor vochtopname

5730 Zwart

5721 Grijs

5710 Antraciet

5720 Grafiet

5715 Donkergrijs

5714 Lichtgrijs

5724 Chocolade

5726 Bruin

5719 Paars

5727 Blauw

5723 Rood

5729 Bordeaux

5750 Zwart strepen

5741 Grijs strepen

5747 Marine strepen

5742 Aqua strepen

5745 Muisgrijs strepen

5749 Paars strepen

5744 Kokos strepen

5766 Cognac strepen

5748 Pesto strepen
Rollen 100/150/200cm x 27.5mtr
Breedte incl zijkanten 2.5cm vinylrand

EIGENSCHAPPEN
Fabricage
- Getuft 5/32”
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 920 g/m2
Totaal gew. - ca 3.600 g/m2
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1 - FR-Bfl-S1

Rolprijs
Afsnijding rol

- € 79,95 p/m²
- € 92,00 p/m²

Maatwerk obv rolbreedte haaks - service

Aangezette randen 2.5cm - eindmaat incl rand - € 22,65 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 per m¹

Standaard matten
Rondom incl zijkanten 2.5cm vinylrand
55x90cm
- € 56,15
90x155cm
- € 137,50
135x205cm
- € 277,00
205x300cm
- € 625,75
Rollen FR backing 185cm x 27.5mtr
Rolprijs
- € 89,75 p/m²
Afsnijding rol
- € 102,50 p/m²

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Coral grip
®|

ZZ

Coral Grip - PVC Spaghettiemat HD16mm met diagonaal blokpatroon - R13 antislip granulaatkorrel - Open versie buiten - Gesloten versie binnen of overdekt

HD Zwart open 6150
gesloten 6130

HD Grijs open 6141
gesloten 6121

HD Lead open 6145
gesloten 6125

HD Soil open 6144
gesloten 6124

HD Rood open 6143
gesloten 6123

HD Geel open 6149
gesloten 6129

HD Wit open 6142
gesloten 6122

Coral Grip - PVC Spaghettiemat MD12mm met diagonaal blokpatroon - R13 antislip granulaatkorrel - Open versie buiten - Gesloten versie binnen of overdekt

MD Zwart open 6950
gesloten 6930

MD Grijs open 6941
gesloten 6921

EIGENSCHAPPEN
Fabricage
- Geextrudeert
Materiaal
- PVC lussen
Backing
- Vinyl / PVC
Gewicht open - 5.5 kg/m²
Gewicht dicht - 8.2 kg/m²
Antislip
- R13 - korrel
Brandnorm - Cfl-s1

MD Lead open 6945
gesloten 6925

MD Soil open 6944
gesloten 6924

MD Rood open 6943
gesloten 6923

Rollen HD open 122cm x 10mtr
Rolprijs
- € 170,50 p/m²
Afsnijding rol
- € 195,00 p/m²
Rollen HD gesloten 122cm x 10mtr
Rolprijs
- € 196,75 p/m²
Afsnijding rol
- € 224,50 p/m²

Rollen MD open 122cm x 15mtr
Rolprijs
- € 145,95 p/m²
Afsnijding rol
- € 166,95 p/m²
Rollen MD gesloten 122cm x 15mtr
Rolprijs
- € 164,25 p/m²
Afsnijding rol
- € 187,50 p/m²

Aangezette randen 4cm - eindmaat incl rand - € 26,25 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 per m¹

Aangezette randen 4cm - eindmaat incl rand - € 26,25 per m¹
Banen lassen tbv grotere afmetingen - € 22,65 per m¹

Standaard matten
Rondom incl zijkanten 2.5cm vinylrand
60x90cm
- € 110,25

Standaard matten
Rondom incl zijkanten 2.5cm vinylrand
60x90cm
- € 102,25

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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MD Geel open 6949
gesloten 6929

MD Wit open 6942
gesloten 6922

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
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Coral collectie schoonloopsystemen
®|

Coral entreematten van Forbo Flooring systems - Marktleider in schoonloopsystemen

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Nomad™

nomad-matting.nl
Terra - Aqua - Modulair - Optima - Personalised logomatten
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3M Nomad Terra matten
3M Nomad Terra 6050 - Spaghettie schraapmat - Actief werkende schraapmatten - Fijne stevige lussenvezels

M
01 Zwart

3M Nomad Terra 6050
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 9mm
Gewicht
- 2.6 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt fijn vuil

02 Donkergrijs

03 Bruin

04 Donkerblauw

05 Donkergroen

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

6050 - Rollen 120cm x 600cm
Prijs volle rol - € 867,00
Afsnijding rol - € 141,50 p/m²
Maatwerk
-€
0,00

Doorsnede structuur

haaks obv rolbreedte

Randen 2.5cm - €

22,50 p/m¹

Banen lassen - €

22,65 p/m¹

eindmaat incl rand
tbv grote afmetingen

06 Rood

3M Nomad Terra 8100 + 8150 - Spaghettie schraapmat - Actief werkende schraapmatten - Grove stevige lussenvezels

Z
01 Zwart

3M Nomad Terra 8100-8150
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 15mm
Gewicht
- 5 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt grof vuil

02 Donkergrijs *

03 Bruin *

Terra 8100
open
structuur

Doorsnede structuur

Terra 8150
gesloten
structuur
Rollen *
120x600cm
Prijs rol
€ 1670,00
Afsnijding
€ 272,50 p/m²

04 Donkerblauw

8100 - Rollen 120cm x 600cm
Prijs volle rol - € 1590,00
Afsnijding rol - € 262,50 p/m²
Maatwerk
-€
0,00
haaks obv rolbreedte

Randen 4cm

-€

26,25 p/m¹

Banen lassen - €

22,65 p/m¹

eindmaat incl rand
tbv grote afmetingen

05 Donkergroen

06 Rood

07 Zilver

3M Nomad Terra 6250 - Z-Mat of ZigZagmat - Actief werkende schraapmatten met drainagekanalen - Fijne stevige Z-Lamellen
3M Nomad Terra 6250
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 6mm
Gewicht
- 4.5 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt fijn vuil

Z

6250 - Rollen 120cm x 600cm
Prijs volle rol - € 1322,00
Afsnijding rol - € 215,00 p/m²
Maatwerk
-€
0,00

02 Grijs

haaks obv rolbreedte

Randen 2.5cm - €

22,50 p/m¹

Banen lassen - €

22,65 p/m¹

eindmaat incl rand
tbv grote afmetingen

3M Nomad Terra 9100 - Z-Mat of ZigZagmat - Actief werkende schraapmatten met drainagekanalen - Grove stevige Z-Lamellen

ZZ

ZZ
02 Grijs

03 Bruin

3M Nomad Terra 9100
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 12mm
Gewicht
- 9 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt grof vuil

9100 - Rollen 90cm x 600cm
Prijs volle rol - € 1784,00
Afsnijding rol - € 387,50 p/m²
Maatwerk
-€
0,00
haaks obv rolbreedte

Randen 4cm

-€

26,25 p/m¹

Banen lassen - €

22,65 p/m¹

eindmaat incl rand
tbv grote afmetingen

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

Onderhoud - Droog (borstel)stofzuigen - Regelmatig vuil op en onder de mat verwijderen - Periodiek nat reinigen - Periodiek met hogedruk

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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3M Nomad Aqua matten
3M Nomad 45 - Combi schoon-droogloopmat - Licht verkeer - Actieve schoon-droogloop door lussenvezels
3M Nomad Aqua 45
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- PVC/Fleece/PE
Dikte
- 7mm
Gewicht
- 3.1 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Binnen
Schraapvezel - Vocht en vuil

L

45 Aqua - Matten
Randen omgezoomd

01 Zwart-Antraciet

03 Bruin

04 Blauw

60x90cm
90x150cm
120x180cm

- € 37,43 p/st
- € 91,85 p/st
- € 145,07 p/st

3M Nomad 65 - Combi schoon-droogloopmat - Middelzwaar verkeer - Actieve schoon-droogloop door lussenvezels

M
01 Zwart-Antraciet

02 Grijs

03 Bruin

04 Blauw
Alleen in de afmeting
60x90cm (va 6 st) - 130x200cm

3M Nomad Aqua 65
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide + PP
Backing
- PVC/Fleece/PE
Dikte
- 9mm
Gewicht
- 4 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Binnen
Schraapvezel - Vocht en vuil

65 Aqua - Rollen - Matten
Volle rol 200cm x 10mtr
Prijs volle rol - € 1897,99
Afsnijding rol - € 115,00 p/m²
Matten met vinyl randen
60x90cm va 6st - € 51,81
90x150cm
- € 130,90
130x200cm
- € 256,08
200x300cm
- € 584,22

3M Nomad 85 - Combi schoon-droogloopmat - Zeer zwaar verkeer - Actieve schoon-droogloop door lussenvezels

ZZ
01 Zwart-Antraciet

02 Grijs

03 Bruin

04 Blauw

Alleen in de afmeting
90x150cm
130x200cm
130x600cm

3M Nomad Aqua 85
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide + PP
Backing
- PVC
Dikte
- 9mm
Gewicht
- 4 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Binnen
Schraapvezel - Vocht en vuil

85 Aqua - Rollen
Volle rol 130cm x 20mtr - kleur 02
Prijs volle rol - € 2872,79
Volle rol 200cm x 10mtr - kleur 01, 02, 03
Prijs volle rol - € 2213,15
Volle rol 200cm x 20mtr - kleur 01, 03
Prijs volle rol - € 4381,73
Afsnijding rol - € 134,25 p/m²

85 Aqua - Matten
Matten met vinyl randen
Nieuw Aqua matten
3 lagen vochtopname
tot 5.5lp/m²

90x150cm - € 151,54
130x200cm - € 292,10
130x300cm - € 432,75 kl. 01,02,03
130x600cm - € 860,11 kl. 01 t/m 04
200x300cm - € 670,77 kl. 01,03

Randen 2.5cm - € 22,50 p/m¹
eindmaat incl rand
Banen lassen - € 22,65 p/m¹
tbv grote afmetingen

3M heeft enkele benamingen aangepast bijv. (Aqua Plus ---> Aqua) - (4500 ---> 45) - (6500 ---> 65) - (8500 ---> 85)

3M Nomad Aqua 9500 - Combi schoon-droogloopmat - Zeer zwaar verkeer - Actieve schoon-droogloop door lussenvezels
3M Nomad Aqua 9500
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide + PP
Backing
- Fleece non woven
Dikte
- 10mm
Gewicht
- 3 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Binnen
Schraapvezel - Vocht en vuil

Z
ZZ

9500 Aqua - Fleece backing

01 Zwart-Antraciet

02 Grijs

Volle rol 200cm x 20mtr
Prijs volle rol - € 4165,00
Afsnijding rol - € 130,00 p/m²

Altijd verlijmen!
Altijd verlijmen!

Onderhoud - Droog (borstel)stofzuigen - Regelmatig vuil op de mat verwijderen - Periodiek nat reinigen met waterextractie
Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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3M Nomad Modulair 8000
3M Nomad Modulair 8300 - Buiten & binnen - Te combineren met type 8900 - Zeer zwaar verkeer - Actieve schoonloop door harde schraapstructuur
3M Nomad Modulair 8300
Fabricage
- Extrusie
Kleur
- Grijs
Materiaal
- PVC-PE
Dikte
- 18mm
Gewicht
- 9 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Grof & fijn vuil

8300 Modulaire klikmatten
Tegels 29.7cm x 29.7cm
10 Stuks in doos
Prijs per tegel - € 20,71
Prijs per doos - € 207,10

ZZ

Eenvoudig klikbaar met
hamer en schroevendraaier
Eenvoudig te demonteren
Met fijntandige decoupeerzaag op maat te zagen

3M Nomad Modulair 8900 - Binnen en overdekt buiten - Te combineren met type 8300 - Zeer zwaar verkeer - Actieve schoonloop door harde schraapstructuur

ZZ
01 Zwart-Antraciet

02 Grijs

04 Blauw

09 Roestrood

8900 Modulaire klikmatten
Tegels 29.7cm x 29.7cm
10 Stuks in doos
Prijs per tegel - € 30,72
Prijs per doos - € 307,20

3M Nomad Modulair 8900
Fabricage
- Getuft-Extrusie
Materiaal
- Polyamide-PVC-PE
Dikte
- 22mm
Gewicht
- 10 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1 - M3
Toepassing - Binnen & overdekt
Schraapvezel - Vuil & vocht

Eenvoudig klikbaar met
hamer en schroevendraaier
Eenvoudig te demonteren
Met fijntandige decoupeerzaag op maat te zagen

3M Nomad Optima

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten a4 stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalen
formulieren online op
www.mattenkoning.nl

n info
prijzen e g
a
ra
v
n
op aa

3M Nomad Optima - Binnen & overdekt buiten - Zeer zwaar verkeer - Actieve schoonloop door harde schraapstructuur - Robuust & ijzersterk

01 Zwart-Antraciet

02 Grijs

03 Bruin

04 Blauw

ZZ

3M Nomad Optima:

EZ

Alle prijzen en technische
specificaties op aanvraag via
email --> verkoop@madico.nl

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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RBS - Terra 9100 & Aqua 85
3M Nomad Terra 9100 icm 3M Nomad Aqua 85 - Combi schoon-droogloopmat - Zeer zwaar verkeer

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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3M Nomad - Aqua Print
3M Nomad Aqua Print Logomatten - Droogloopmat met sterke lussenvezel - Zeer luxe uitstraling - Wateropname 5.5lp/m²
3M Nomad Aqua Print Wasbaar
Fabricage
- Getuft bouclé
Printtechniek - Chromojet
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Nitrilrubber
Dikte
- 9mm
Gewicht
- 3100 g/m²
Brandnorm - Bfl-s1
Toepassing - Binnen
Lussenvezel - Vocht

ZZ
L

Rolbreedtes 85/115/150/200cm
Minimium lengte 100cm
Maten incl randafwerking 2cm
Prijs € 272,50 p/m²
vb 200x100cm = 2m² x € 272,50
Staffelkortingen op aanvraag
Aanlevering logo EPS/AI
Start-digitalisatiekosten € 0,00

Hoogwaardig hoge resolutie kwaliteitsprint zorgt voor een fullcolorbedrukking - Basiskleur en logokleuren onbeperkt

60x wasbaar 60gr

3M Nomad - Classic Print
3M Nomad Classic Print Logomatten - Droogloopmat met sterke frisévezel - Luxe uitstraling - Wateropname 3.5Lp/m²
3M Nomad Classic Print wasbaar
Fabricage
- Getuft frisé
Printtechniek - Chromojet
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- PVC/Nitrilrubber
Dikte
- 9mm
Gewicht
- 2900 g/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Toepassing - Binnen
Lussenvezel - Vocht

Standaard afmetingen
Maten incl randafwerking 2cm
45x75cm - € 52,95 p/st va 3st
60x85cm - € 79,95 p/st va 2st
85x120cm - € 160,25 p/st
85x150cm - € 192,50 p/st
115x175cm - € 299,50 p/st

Z

Staffelkortingen op aanvraag
Aanlevering logo EPS/AI
Start-digitalisatiekosten € 0,00

Hoogwaardig hoge resolutie kwaliteitsprint zorgt voor een fullcolorbedrukking - Basiskleur en logokleuren onbeperkt

10x wasbaar 30gr

3M Nomad - Basic Entrymat
3M Nomad Disposable Basic Entry matten - Wegwerpmat - Recycled en recyclebaar - Voordelig alternatief voor huurmatten of tijdelijke toepassingen
3M Nomad Basic Entry matten
Fabricage
- Non woven
Poolgewicht - 600 g/m²
Backing
- Gecoat antislip
Dikte
- 7mm
Gewicht
- 950 g/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Kleur
- Antracietgrijs
Toepassing - Binnen
Vezelwerking - Vocht - fijn vuil

L

Standaard afmetingen

70x90cm - € 22,50 p/st 18st in ds
90x138cm - € 45,00 p/st 3st in ds
117x190cm - € 80,75 p/st 2st in ds

Rollen 138cm x 10mtr
Prijs volle rol - € 625,00
Afsnijding v/d rol - € 56,50 p/m²

Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Framematten
Profielmatten
Schraapmatten
Borstelmatten

2011

Entreezônes - Projectmatten - Schoonloopmatten - Droogloopmatten

PRIJSUPDATES & AANBIEDINGEN ONLINE CATALOGUS & DOWNLOAD-FOLDERS - LAATSTE UPDATES
NIEUWSTE COLLECTIES - INNOVATIES - REFERENTIES - WWW.PROPERMAT.NL - WWW.PROPERMAT.EU

WWW.PROPERMAT.NL
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Borstelmat - Kadett BM

Kadett 522 BM - PVC Borstelmat - Sterke nylon borstels voor grof vuil - Buitentoepassingen en entrees of matputten
Profielafstand 4mm

Z

antraciet

Projectprijzen - offertes leg- of montagekosten stalen - drukcatalogus dealerprijzen - bezoek
adviseur - op aanvraag via
verkoop@madico.nl
Bestel - Offerte - Stalenformulieren online op
www.mattenkoning.nl

bruin

oranje

blauw

geel

grijs

groen

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 335,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

zwart

turqoise

rood

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Dikte
- 22mm
Borstel
- Nylon grijs of zwart
Op aanvraag in alle RAL-kleuren leverbaar
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- PVC
Constructie - RVS kabel
Gewicht
- 13.8 kg/m²

Borstelmat - Diplomaat CB

Diplomaat 510+517+522+527 CB - ALU Borstelmat - Sterke nylon borstels voor grof vuil - Buitentoepassingen en entrees of matputten
Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 510 - € 465,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 517 - € 470,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 522 - € 510,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 527 - € 570,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00

ZZ

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon grijs of zwart
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 510 - 10.7 kg/m²
Gewicht 517 - 11.6 kg/m²
Gewicht 522 - 12.5 kg/m²
Gewicht 527 - 14.5 kg/m²

Borstelmat - Marschall CB

Marshall 517+522 S/CB - ALU Borstelmat - Sterke nylon borstels voor grof vuil - Buitentoepassingen en entrees of matputten
Profielafstand 5mm

EZ

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk

Project-kwaliteit

Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 517 - € 615,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 522 - € 650,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00
-€
26,50 p/m¹
Randen ALU 6cm - maat incl

Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon grijs of zwart
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 517 - 15.3 kg/m²
Gewicht 522 - 18.5 kg/m²

(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

Borstelmat - Radiaal - RD/CB

Diplomaat Radiaal 522 RD/CB ALU Borstelmat - Kwaliteit Diplomaat - Lamellen parellel in ronde vorm gebogen
Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Hakproof - Altijd maatwerk

Project-kwaliteit

Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 98cm
Minimale straal-radius 60cm

ZZ

Prijs mat op maat - recht en haaks 522

- € 1090,00 p/m²

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

275,00
275,00

Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon grijs of zwart
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 522 - 19.2 kg/m²

Borstelmat - CBI

Diplomaat 517+522+527 CBI - ALU Logo-Borstelmat - Sterke nylon borstels voor grof vuil Extra brede borstels
Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 517 - € 585,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 522 - € 610,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 527 - € 670,00 p/m²

ZZ

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

175,00
175,00

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon grijs of zwart
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 517 - 11.6 kg/m²
Gewicht 522 - 12.5 kg/m²
Gewicht 527 - 14.5 kg/m²

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Schoonloop - Diplomaat R

Diplomaat 510+517+522+527 R - ALU Schoonloopmat - Sterke polypropyleen schraapvezels voor binnen of overdekt in matputten
Profielafstand 5mm

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Polypropyleen
- 12 kleuren
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 510 - 8.9 kg/m²
Gewicht 517 - 9.2 kg/m²
Gewicht 522 - 10.0 kg/m²
Gewicht 527 - 10.5 kg/m²

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 510 - € 350,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 517 - € 355,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 522 - € 370,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 527 - € 425,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00

Z

Schoonloop - Marschall S/R

Marschall 517+522 S/R - ALU Schoonloopmat - Sterke polypropyleen schraapvezels voor binnen of overdekt in matputten
Profielafstand 5mm

ZZ

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk

Project-kwaliteit

Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm

Fabricage
Inlage

Prijs mat op maat - recht en haaks 517
Prijs mat op maat - recht en haaks 522

-€
-€

470,00 p/m²
499,00 p/m²

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

175,00
175,00

- Geextrudeerd
- Polypropyleen
- 12 kleuren
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 517 - 12.7 kg/m²
Gewicht 522 - 15.0 kg/m²

Schoonloop - Radiaal - RD/R

Diplomaat Radiaal 522 RD/R ALU Schoonloopmat - Kwaliteit Diplomaat - Lamellen parellel in ronde vorm gebogen
Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Hakproof - Altijd maatwerk

Project-kwaliteit

Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 98cm
Minimale straal-radius 60cm

ZZ

Prijs mat op maat - recht en haaks 522

-€

915,00 p/m²

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

275,00
275,00

Fabricage
Inlage

- Geextrudeerd
- Polypropyleen
- 12 kleuren
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 522 - 16.8 kg/m²

Schoonloopstroken voor bovenstaande mattypes - Keuze uit 12 eigentijdse kleuren schraapvezel - Brandnorm Bfl-s1

220 grijs

200 antraciet

420 beige

114 blauw

374 mauve

113 blauwgrijs

445 bruin

305 rood

050 turquoise

100 koningsblauw

430 zand

112 paars

Schoonloop - Senator W/R

Senator 522 W/R - ALU Schoonloopmat - Sterke polypropyleen schraapvezels voor binnen of overdekt in matputten
Profielafstand 5mm

ZZ

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk

Project-kwaliteit

Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm

Fabricage
Inlage

Prijs mat op maat - recht en haaks 522

-€

405,00 p/m²

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

175,00
175,00

- Geextrudeerd
- Polypropyleen
- antraciet
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 522 - 10.6 kg/m²

Onderhoudsadvies - Dagelijks droog stofzuigen - Regelmatig mat oprollen en vuil verwijderen - Periodiek met hogedruk reinigen

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Rubberschraap - Diplomaat G

Diplomaat 510+517+522+527 G - ALU Schraapmat - Sterke rubber schraapstroken voor binnen en buiten in matputten
Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks 510 - € 370,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 517 - € 375,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 522 - € 390,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 527 - € 440,00 p/m²
Meet- malkosten per project
- € 175,00
Montage- plaatsingskosten per project - € 175,00

Z

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Ribrubber
Basis
- ALU-PVC-RVS
Constructie - RVS kabel
Gewicht 510 - 11.5 kg/m²
Gewicht 517 - 12.4 kg/m²
Gewicht 522 - 14.3 kg/m²
Gewicht 527 - 17.0 kg/m²

Rubberschraap - Marschall S/G

Marschall 517+522 S/G - ALU Schraapmat - Sterke rubber schraapstroken voor binnen en buiten in matputten
Profielafstand 5mm

S/G

Projectkwaliteit - Oprolbaar - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 200cm

S/G

ZZ

Prijs mat op maat - recht en haaks 517
Prijs mat op maat - recht en haaks 522

-€
-€

499,00 p/m²
535,00 p/m²

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

175,00
175,00

Project-kwaliteit
Fabricage
Inlage
Basis
Constructie
Gewicht 517
Gewicht 522

- Geextrudeerd
- Ribrubber
- ALU-PVC-RVS
- RVS kabel
- 16.8 kg/m²
- 20.0 kg/m²

Rubberschraap - Radiaal - RD/G

Diplomaat Radiaal 522 RD/G ALU Schraapmat - Kwaliteit Diplomaat - Lamellen parellel in ronde vorm gebogen
Profielafstand 5mm

Projectkwaliteit - Hakproof - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 220cm x lengte 98cm
Minimale straal-radius 60cm

ZZ

Prijs mat op maat - recht en haaks 522

-€

975,00 p/m²

Meet- malkosten per project
Montage- plaatsingskosten per project

-€
-€

275,00
275,00

Project-kwaliteit
Fabricage
Inlage
Basis
Constructie
Gewicht 522

- Geextrudeerd
- Ribrubber
- ALU-PVC-RVS
- RVS kabel
- 20.8 kg/m²

Diplomaat - Marschall - Combiversies - Borstel-Schoonloop - Borstel-Rubber - Schoonloop-Rubber - Combi met versterkt ALU of extra borstelrij - Prijzen op aanvraag

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Gripfit - ALU matomlijsting
Gripfit - ALU Matkader - Voor textiele matten - Als een matput niet aanwezig of mogelijk is - Luxe uitstraling - Winkelwagenbestendig

Eenvoudige montage door in- en uitklikken - Onderzijde aan vloer bevestigen - Mat inleggen - Bovenprofiel inklikken

Profiel boven 100cm € 19,50 p/m¹ - Profiel onder 200cm € 17,50 p/m¹ - Hoekbevestigers € 2,45 p/st - (De)montageklem € 12,50 p/st

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Profielen & Afwerkstrips

MadGrip
entreematten

Aluminium Oploopprofiel Voor profielmatten en PVC matten - 6cm Breed - Losse lengtes 200cm € 26,50 p/m¹ - Maatwerk op aanvraag

PVC Oploopprofiel - Laag 3mm & Medium 6mm 2.5cm tbv textiele matten € 22,65 p/m¹ - Hoog & Extra Hoog 4cm € 26,25 p/m¹ - Inclusief montage aan de mat

Aluminium Tussenstrips - 2cm U-Profiel € 12,50 p/m¹ - 5cm T-Profiel € 24,50 p/m¹ - Leggen van losse banen in putten

Aluminium & Messing hoekstrips - Enkele versie € 24,75 p/m¹ - Dubbele versie € 29,25 p/m¹ - Incl PVC antislip kleurinlage vlak of geribt - Fluoriserend +30%

PVC trapneuzen of hoekstrips als trapafwerking Antislip geribt - Zwart-Beige-Bruin-Grijs € 6,95 p/m¹ - Geel € 9,75 p/m¹

Aluminium basisstrips - Blokken - Platen - Hoekstrips - Voorzien van antislip toplaag - Montage door schroeven of montagekit

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Accessoires & Lijmen

MadGrip
entreematten

3M Laspasta 80cc € 8,25 p/st - Randafwerking - Laag 2.5cm voor Aqua € 24,50 p/m¹ - Hoog 4cm voor Terra € 28,50 p/m¹ - Inclusief montage aan de mat
PVC Lasband
5cm x 50mtr
€ 148,00

RVS Klemstrip
120cm voor Terra
€ 35,15 p/st

IPA Alcoholcleaner ontvetter - Primer voorstrijk Universeel - PVC lijm koudlas - PVC Lasband - 3M Primer - Cleaner - Sealer - Handroller
Primer - Scotch 2141 3-5 m² / blik
Literblik
- € 29,55 p/blik
Voor poreuze ondergronden
3M Industrialcleaner - 2-3m² / B
Blik 500ml
- € 25,35 p/blik

Alcohol Cleaner
1 litercan € 22,50

SafetyGrip Primer
1 literblik € 26,75

Randsealer - 30-40 m¹ p/tube
Tube 140ml - € 18,65 p/tube

PVC Lasband
5cm x 50mtr
€ 124,50

SafetyGrip Laspasta
tube 140cc € 13,40

Handroller

- € 18,65 p/st

Fixtape dubbelzijdig 5cm x 50mtr € 29,50 p/st - Sikalock industrielijm 20cc € 14,50 p/st - Sika 221 montagekit koker 300cc € 12,50 - worst 600cc € 19,25 p/st
Sika 221
op Beton

Sika 221
op ALU

RVS & Messing traproedes

Sika 221
op Rubber

MadGrip
entreematten

Roedes RVS of Messing - Massief Messing PLAT 10x20mm en 12x25mm - ROND Messing en RVS 16mm - Hoekbevestigers - Sluitdoppen
Roedes Messing PLAT
Staaf 10x20mm € 47,50 p/m¹
Staaf 12x25mm € 59,50 p/m¹
Hoekbevestigers zwaar RVS
€ 27,50 p/st

Roedes RVS of Messing ROND
Staaf 16mm € 47,50 p/m¹
Hoekbevestigers € 14,50 p/st
Sluitdoppen € 7,50 p/st

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Matroosters Aluminium

MadGrip
entreematten

ALU Matroosters - Vuilbuffer voor matten met open structuur - Profielmatten - Schraapmatten - Spaghettiematten - Rubberringmatten
Type Aluminium Vloer rooster
ST-311-1 met L-Omranding
ST-311-2 met Z-Omranding
ST-311-3 zonder omranding
- L-omranding voorzien geluiddempende rubber strip
- Voorzien van vloerankers
- Maximale afmeting breedte 65cm x lengte 100cm
Prijs € 275,00 per stuk
voor grote putten meerdere roosters tegen elkaar
- Maatwerk - Levertijd ca 5 weken

Inbouwramen & Vuilvangbakken
Inbouwramen aluminium met ankers + Vuilvangbakken en buffer voor Profielmatten of ALU-framematten met open constructie
Inbouwramen type 500 met hoekprofielen, hoeken in
verstek gezaagd. Maatvaste schroefverbindingen d.m.v.
meegeleverde hoekverbindingen. Levering incl. inmetselankers. Bij toepassing in een natte omgeving kunnen
desgewenst roestvaststalen inmetselankers geleverd
worden. De inbouwramen zijn gereed voor plaatsing
resp. kant en klaar in de verpakking (bijv. ramen met rondlopende uitsparing of ramen met meerdere inkepingen)
Maatwerk - Richtprijs ALU €19,50 p/m¹ - Messing RVS €60,00 p/m¹

Vuilvangbakken type 5000 om een effectief antwoord
te bieden op de verhoogde vuilbelasting bij intensief gebruikte toegangszones, zijn vuilvangbakken voor het vuil
onmisbaar. Deze vormen een eenheid met de zwaarder
belastbare entreematten bv MARSCHALL profielmatten
en als eenheid zijn deze onovertroffen in hun reinigende
werking en hun praktische eigenschappen.
Maatwerk - Richtprijs €410,00 p/m²

ALU Matkaders - Tussenprofielen
Universele aluminium of messing matomrandingen - Voor putten van 20 en 25mm - Max losse lengtes van 300cm € 14,50 p/m¹ - Inmetselankers € 1,25 p/st

Aluminium of messing Tussenprofiel - Voor putten van 18-23mm - Max losse lengtes van 300cm € 11,50 p/m¹ - Inmetselankers € 1,25 p/st
Aluminium T-profiel om matten die in de
breedte uit meerdere delen zijn vervaardigd
op een esthetisch verantwoorde wijze op
elkaar te laten aansluiten zodat de onder
breking in de matprofielen minder opvalt
Zichtbreedte 5mm

Projectprijzen - offertes - leg- of montagekosten - stalen - drukcatalogus - dealerprijzen - bezoek adviseur - op aanvraag via verkoop@madico.nl Bestel - Offerte - Stalen- formulieren online op www.mattenkoning.nl
Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.
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Legadvies & Montage-instructies
Legadvies en verwerking voor textiele schoon- droogloopmatten, spaghettiematten, profielmatten en pvc-buitenmatten
Om zo lang mogelijk een optimaal functionerende mat te behouden is het belangrijk de volgende instructies in acht te nemen:
# TEXTIELE MATTEN
- Matten met een textiele vezel (meestal Polyamide/Nylon) en een PVC backing kunnen als volgt worden verwerkt:
- De ondergrond moet permanent droog, vormvast, scheurvrij, vlak, vet- en vuilvrij zijn.
- Zo veel mogelijk oude lijmresten, liefst alles, moeten worden verwijderd.
- Oneffen of niet vlakke ondergronden zijn in principe niet geschikt om matten op te plaatsen of te verlijmen.
- U kunt de ondervloer vlak maken door middel van egaliseren. Het type egalisatieproduct dat u nodig heeft, hangt af van het soort
ondervloer. Laat u zich vooraf goed adviseren door een lijmfabrikant en verwerk de egalisatie conform zijn instructies.
- Legbenodigdheden: Stanleymes – haakmesje - Stalen rei. Dubbelzijdig tape (vinyl bestendig) voor kleine oppervlaktes.
Acrylaat-dispersielijm + lijmkam voor alle oppervlaktes.
- Zowel de omgevingstemperatuur als die van de ondergrond moet minimaal 10gr zijn tijdens de verwerking.
- Controleer bij het leggen van grotere afmetingen altijd of de verschillende rollen qua kleur en productie overeenkomen alvorens
te gaan plaatsen. Advies is de rollen al ruim voor het plaatsen een aantal uren op locatie te laten acclimatiseren.
- Volledige verlijming geeft de langste levensduur en zorgt voor de meest veilige situatie.
- Controleer altijd de baanrichting en de vleug van de vezel zodat deze in dezelfde richting liggen.
- Vermijd zoveel mogelijk aansluitnaden in het looppad.
- Los gelegd: Dit kan mits het materiaal uit één deel bestaat en niet groter is dan 5m².
Dubbelzijdige tape houd de mat beter op zijn plaats en zorgt dat de mat niet gaat schuiven en voorkomt krimp.
Bij rolverkeer of zware belasting ook kleine matten volledig verlijmen.
- Lijnen-strepenmotief: Leg matten met een lijnenmotief altijd zo dat de lijnen (strepen) van links naar rechts lopen.
Bv Type Scratch-Dubbel+ - LET OP! de lijnen van deze producties lopen in de lengte van de rol, dus dwars op de looprichting.
De rolbreedte van deze types is 200cm, de 200cm is dus ook de looprichting.
# PROFIELMATTEN
- Laat Profielmatten en Lamellenmatten altijd plaatsen door de fabrikant-leverancier!
Indien toch zelf geplaatst is de maatvoering en legrisico voor de klant zelf, de garantie vervalt.
# SPAGHETTIEMATTEN
- Ook bij de Spaghettiematten is het advies de matten te laten leggen door de leverancier.
Indien toch zelf geplaatst:
- Leg Spaghettiematten nooit direct na het uitrollen van de rol, maar laat de rol minimaal 12 uur bij kamertemperatuur uitgerold op
een vlakke ondergrond acclimatiseren. Spaghettiematten hebben door de elastiche en zachte pvc-constructie de neiging om te
“werken” (krimpen), vooral bij installatie bij warm weer, sterke temperatuurwisselingen of na slijtage.
- Spaghettiematten toegepast in een uitsparing altijd onder spanning en met overmaat (ca 1-1.5%) leggen.
De lengterichting krimpt meer dan de breedte of rolbreedte.
Bv voor putafmeting breedte 100cm x lengte 200cm is de matafmeting breedte 101cm x lengte 203cm.
- Indien de mat losliggend of als loper word toegepast zal deze ook gaan “werken”.
Om dit zo veel mogelijk te voorkomen en de mat op zijn plek te houden is het advies om RVS Klemstrips te plaatsen.
De klemstrips kunnen onder de mat worden geplaatst door pluggen-schroeven en Hightack Montagekit.
Losliggend is het advies om PVC Oploopprofiel (4cm) aan de mat te zetten.
Het Oploopprofiel zorgt dat de mat minder snel op de kanten slijt en voorkomt struikelgevaar.
- Bij grotere afmetingen dan de rolbreedte of rollengte de banen altijd lassen met koudlas.
- Voor PVC buitenmatten als bv Frontrunner, Jaguar en 3M Terra 9100 gelden dezelfde instructies en opmerkingen.

Laat u altijd adviseren alvorens te plaatsen om problemen achteraf te voorkomen of te voorzien.
Voor niet genoemde matten kunt u het legadvies opvragen.
Laat bij twijfel altijd de matten door een professional leggen-plaatsen!
Bij niet toepassen van de leginstructies vervalt de garantie.
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Reiniging & Onderhoud - Textielmatten
Onderhoudsadvies Textiele matten met Polyamide of Polypropyleen vezel en PVC of rubber backing
U heeft langer plezier van uw harde of zachte vloerbedekking als u
een goede mat in de entree legt die water, sneeuw en vuil opvangt.
Uw achterliggende vloerbedekking blijft er langer schoon uitzien en
zal minder snel slijten.
Maar ook een mat raakt een keer verzadigd en doet dan niet meer
datgene, waarvoor u hem gekocht heeft. Namelijk vuil en vocht
absorberen!
Met een simpel onderhoudsprogramma voor dagelijks en periodiek
onderhoud blijft de mat er uitzien als op de dag dat het werd gelegd!
Of de keuze voor Textiel matten nu is gemaakt om haar kwaliteit,
duurzaamheid of uitstraling; bedenk dat het er jarenlang fantastisch
blijft uitzien als:
- het regelmatig borstelend stofzuigen
- vlekken onmiddellijk worden verwijderd - ook kauwgom!
- het periodiek wordt gereinigd
TIP; Stofzuig de mat in de ochtend als deze gedroogd is en niet met
nat weer, het vuil in droge toestand laat zich makkelijk verwijderen
Dagelijks onderhoud:
De eenvoudigste en meest uitgevoerde onderhoudsactiviteiten
bestaan uit borstelend stofzuigen en vlekken verwijderen.
Borstelend stofzuigen:
Dagelijks tot 1 keer per week, afhankelijk van het verkeer in de entree
en het vuilaanbod, grondig borstelend stofzuigen is een economische
en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Een borstelstofzuiger werkt beter dan een standaardstofzuiger. Een borstelstofzuiger
kan gelijktijdig borstelen en zuigen waardoor het vuil dat diep in de
poollaag zit ook verwijderd wordt. Bovendien worden platgelopen
polen weer opgeborsteld. Afwisselend borstelstofzuigen in de lengte
en breedte!

Vlekverwijdering:
- Hoe eerder de vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat. Ver
wijder een vlek dus direct na het ontstaan, ook al is de vlek niet
meteen zichtbaar. Er zijn namelijk producten waarvan de vlekken pas
in een later stadium zichtbaar worden.
- Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen om uitbreiding
te voorkomen.
- Gebruik voor de vaste bestanddelen een lepel en neem daarna de
vloeibare bestanddelen zo veel mogelijk op met een theedoek.
- Daarna de vlek opdeppen, niet wrijven, met een schone klam
vochtige theedoek. Herhaal deze handeling totdat er geen vuil meer
wordt opgenomen door de theedoek.
- Indien nodig kunt u gebruik maken van een vlekkenmiddel. Deze zijn
te koop bij de betere drogist. Lees voordat u begint de informatie goed
door en volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Let op: gebruik nooit vlekkenmiddelen die bleekmiddelen (chloorkool
waterstoffen) bevatten.
- Grote verse vlekken kunnen het beste verwijderd worden door
spoelen met koud, schoon water (zonder reinigingsmiddelen).
Gebruik hiervoor een sproei-extractieapparaat. Een andere
mogelijkheid is de losliggende mat uit de entree te verwijderen en
deze buiten veelvuldig te spoelen met behulp van een tuinslang totdat
de vlek verwijderd is.
- Indien er na behandeling hardnekkige vlekken achterblijven of er is
sprake van oudere, droge vlekken dan kunt u contact opnemen met
DUOFORT voor advies op maat.
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Periodiek onderhoud:
Afhankelijk van het verkeer in de entree, van licht tot zwaar, dienen
textielmatten 1 tot 12 keer periodiek gereinigd te worden in een jaar.
Periodiek onderhoud is nodig als de mat verzadigd is en borstelend
stofzuigen geen bevredigend resultaat meer geeft. Een verzadigde
mat zit vol stof en vuil en doet zijn werk niet meer. Vuile plekken en
looppaden worden zichtbaar en vocht en vuil worden niet meer
voldoende opgevangen in de entree. Het gevolg hiervan is dat straatvuil verder het gebouw ingelopen wordt.
Tijdens periodiek onderhoud wordt niet alleen oppervlakkig maar ook
het dieper gelegen vuil verwijderd, dat met dagelijkse reiniging niet
wordt bereikt. De platgelopen pool herstelt zich, waardoor de vuil- en
vocht absorberende werking van de mat als geheel verbetert.
Na periodiek onderhoud is de werking van de mat weer optimaal.
Zo heeft u langer plezier van uw mat en bespaart u op de overige
schoonmaakkosten. Periodiek onderhoud via de sproei-extractie
methode levert de beste resultaten op vanwege het grote spoelvermogen, maar deze methode is niet op alle locaties even geschikt
vanwege de droogtijd die het met zich meebrengt. Poederreiniging is
dan een goed alternatief omdat deze methode geen droogtijd vereist
en zodoende gedurende openingsuren van een bedrijf kan
plaatsvinden.
Sproei-extractie:
Voorafgaande aan de sproei-extractie methode kan een reinigingsmiddel over de mat worden verneveld. Vervolgens wordt met het
sproeiextractie apparaat water in de mat geïnjecteerd en onmiddellijk,
samen met het losgeweekte vuil, weer opgezogen door een smalle
zuigmond. Water is een ideale transporteur om vuil uit de mat te
verwijderen. Na behandeling moet de mat door- en door drogen om
snelle vervuiling te voorkomen. de droogtijd is afhankelijk van de
toegepaste sproei-extractiemachine.

Een draagbare machine heeft een langere droogtijd nodig dan een
niet-draagbare (truckmountmachine).
Een sproei-extractie apparaat kunt u huren bij de betere woninginrichting, drogisterijen en doe-het-zelf-zaken. Verder behoren ze
tot de standaarduitrusting van elk professioneel schoonmaakof vloeronderhoudsbedrijf. Indien u zelf sproei-extractie wilt
toepassen, laat u zich dan goed adviseren door vakmensen. Bij
onjuist gebruik kan de sproei-extractie methode textiele vloerbedekkingen onherstelbaar beschadigen.
Poederreiniging:
Bij poederreiniging wordt gebruik gemaakt van een vochtig, vuil
absorberend poeder dat is gedrenkt in reinigingsmiddel.
Het reinigingsmiddel absorbeert het vuil, dat in de mat zit. De poeder
reiniging methode heeft meerdere voordelen. Deze methode is
geschikt op locaties waar werken met water problemen geeft en/of
weinig tijd is voor droging. De mat wordt namelijk niet nat en kan
tijdens de reiniging en direct daarna belopen worden. Bovendien
brengt deze methode weinig risico met zich mee.
U strooit het reinigingspoeder op de mat en borstelt het machinaal
in, waarna het vuil wordt opgenomen in het poeder. Na de droogtijd
van minimaal 60 minuten wordt het poeder samen met het vuil opgezogen met een borstelzuiger. Overtuig u zelf er van dat al het
poeder uit de mat is opgezogen, aangezien achtergebleven poeder
sneller nieuw vuil aantrekt.
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Reiniging & Onderhoud - Kunststof matten
Onderhoudsadvies Kunststofmatten - PVC en Rubber - Spaghettiematten - Zwembadmatten - Antislipmatten
Spaghettiematten

Een MadGrip Spaghettiemat met rug is ontworpen om binnen te liggen
en een MadGrip Spaghettiemat met open structuur is ontworpen om
buiten te liggen. In het onderhoudsadvies wordt er van uit gegaan dat
beide MadGrip Spaghettiematten los worden gelegd. Het maakt daarbij
voor het onderhoud niet uit of de mat voorzien is van een rug of niet.
Als de mat toch verlijmd moet worden met de ondergrond, houdt dan
rekening met het soort vervuiling dat verwacht kan worden en met de
consequenties hiervan voor het reinigen van de mat.
Dagelijks onderhoud:
Dagelijks grondig zuigen met een krachtige borstelstofzuiger is een
economische en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Let
u er daarbij op dat los, droog vuil volledig wordt verwijderd.
VEEG REGELMATIG BIJ DROOG WEER MET EEN BEZEM EN
STOFFER EN BLIK LOS VUIL ONDER DE MAT WEG
Periodiek onderhoud:
Neem of rol de mat op en schud los vuil eraf, u kunt de mat vervolgens
schoonspuiten met een hogedrukspuit of tuinslang. Gebruik lauw
water en een neutraal reinigingsmiddel om eventuele olie- en vetdeeltjes uit te spoelen of gebruik een stoomreiniger.

Reiniging & Onderhoud - Systeemmatten
Onderhoudsadvies Profielmatten - Lamelmatten - ALU & Kunststof Framematten - Schraap-Borstelmatten
Profiel- & systeemmatten

Dit loop-schoonsysteem is voorzien van borstelloop-strips, textiel
inlagen of een combinatie van beide. De mat is oprolbaar waardoor
opgeslagen vuil onder de mat gemakkelijk te verwijderen is. Goed
onderhoud voorkomt ophopingen van zand en verlengt de levensduur
van de onderdelen en mat als geheel.
Dagelijks onderhoud:
De eenvoudigste manier om de mat dagelijks te reinigen is bezemen
met een straatbezem en daarna grondig zuigen met een borstelstofzuiger. Dit is een snelle en effectieve manier om vuil en stof boven op
de mat te verwijderen. Vuilophoping onder de mat kunt u voorkomen
door de ruimte onder de mat regelmatig schoon te vegen of te zuigen.
Borstelend stofzuigen:
Een borstelstofzuiger werkt beter dan een stofzuiger. Een borstelstofzuiger kan gelijktijdig borstelen en zuigen, waardoor het vuil dat tussen
de borstelloopstrips en in de textiel inlagen verwijderd wordt.
Bovendien worden platgelopen polen van de textiel inlagen weer
opgeborsteld. Let u er hierbij op dat u de richting van de textiel inlagen
volgt tijdens het zuigen.
Periodiek onderhoud:
Als het vuil is vastgekoekt op de mat en de textiel inlagen zijn platgelopen en het vuil niet meer met de borstelstofzuiger verwijderd kan
worden, dan wordt het tijd voor een periodiek onderhoud.
Periodiek onderhoud wordt uitgevoerd met water om vastgekoekt vuil
tussen en in de loopstrips te verwijderen. In de matten waarin textiel
inlagen zijn verwerkt dient u gebruik te maken van een tuinslang.
Alleen bij een mat waarin uitsluitend nylon borstelloopstrips zijn
toegepast kunt u gebruik maken van een hogedrukspuit! Ook de vloer
onder de mat kan prima met water gereinigd worden. Let er bij een
mat met textiel inlagen wel op dat de mat door en door droog is
voordat u hem weer in gebruik neemt. Wanneer de mat nog vochtig
wordt belopen, treedt snel weer vervuiling op.

KAUWGOM VERWIJDEREN
- Textiele matten

Kauwgom in een mat is een veel voorkomend probleem. Er zijn
speciale kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar
waarbij er een onderscheid is te maken tussen hardmakende en
zachtmakende middelen.
- Gebruik voor een textiel entreevloerbedekking een kauwgom
verwijderingsmiddel dat de kauwgom hard maakt. U kunt het daarna
verpulveren en opzuigen. Lees voordat u begint de bijgeleverde
instructies.

- Kunststof & Systeemmatten

Kauwgom in een mat is een veel voorkomend probleem. Er zijn
speciale kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar
waarbij er een onderscheid is te maken tussen hardmakende en
zachtmakende middelen.
- Gebruik voor de overige niet textiel entreevloerbedekkingen een
kauwgomverwijderingsmiddel dat de kauwgom zacht maakt of gebruik
een stoomreiniger. De methode waarbij kauwgom hard wordt raden
wij u sterk af omdat bij de verpulvering de MadGrip Spaghettiemat en
de profiel- of systeemmatten kan beschadigen. Lees voordat u begint
de bijgeleverde instructies.
Schakel bij hardnekkige vervuiling, vlekken of kauwgom altijd een
specialist in! Een aantal specialisten zijn:
Kauwgom verwijderen
Reinigen tapijt, hout,
rubber en pvc-vloeren
Wasbare matten periodiek
professioneel reinigen

MadGrip Coral® |

Profilium
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Bestelformulier: Tip: Kopieer deze pagina en bestel met de kopie - Bestelformulier ook online
U kunt de bestelling ingevuld faxen naar 030-2413176
Bestelling voor (svp aankruisen):
Afleveradres:
Bedrijfs/naam

:

Contactpersoon

:

Adres

:

Telefoon

:

Postcode

:

Plaats

:

Emailadres

:

KvK-nummer¹

:

BTW nummer¹

:

o

o

P R O P E R M AT
P R O J E C T M AT T E N

¹ Gegevens alleen invullen bij eerste bestelling!
² Gegevens alleen invullen als adres anders is dan afleveradres!
³ Alleen relevante gegevens invullen
Factuuradres²:
Bedrijfs/naam

:

Contactpersoon

:

Adres

:

Telefoon

:

Postcode

:

Plaats

:

Emailadres

:

KvK-nummer*

:

BTW nummer*

:

Product/merk/type

:

Afmeting in cm - bxl³

:

Kleur of kleurnummer

:

Dikte

:

Uw order/bestelnummer :
Aanvullende opmerkingen, informatie, vragen of (werk)schets:

Al onze leveringen en diensten zijn conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden - zie www.mattenkoning.nl en www.propermat.nl
Nieuwe en exportklanten ontvangen per email eerst een proformafactuur. Levering na ontvangst betaling
Geen franco leveringen - Collizendingen tot 30 kg = € 10,00 - Palletzending of gewicht meer dan 30 kg = € 35,00
Bij orders < € 100,00 wordt € 20,00 aan administratie- verzendkosten in rekening gebracht (prijzen zijn excl. BTW)

Madico Entreematten - Propermat Projectmatten BV - Starmat.nl
Onafhankelijk totaalleverancier van het meest complete mattenprogramma van Nederland.
Groothandel in Entreematten en Antislipproducten. Specialist in logomatten en maatwerk.
We zijn een onafhankelijk bedrijf geven advies op maat en kunnen vrijwel direct uit voorraad leveren en bieden duurzame producten, leveren daarbij
service en staan garant voor kwaliteit. Ook hebben we een eigen montage- legservice. Leveringen door heel Nederland.
Vergelijk offertes niet alleen op de voordeligste prijs, maar kijk naar kwaliteit, duurzaamheid, garantie, service en levertijd.
Laat u adviseren en vraag bijv. eerst gratis stalen/monsters aan om het materiaal te testen en/of te vergelijken.
Een schone entree is het visitekaartje van uw pand/bedrijf. De eerste indruk is immers onvergetelijk.
Van standaard matten tot rollen, maatwerk, snijwerk, en projecten, logomatten, binnenmatten of buitenmatten, van lopers tot antivermoeidheidsmatten,
schoonloopmatten, droogloop matten, desinfectiematten tot anti-slip matten.
Naast onze matten leveren wij ook industrie- en magazijnvloeren, anti-slip rubber, zoals rubberplaat, riblopers, traanplaat in verschillende maten en
diktes. Ook leveren wij ook anti-slip strips, te gebruiken op traptreden of gladde ondergronden, industrie- en horecavloeren. Gratis stalenservice!
Wij leveren het en/of plaatsen dit alles met eigen legservice, leggers en bedrijfsauto’s.
Onze matten zorgen voor: Een fraai uiterlijk (met of zonder logo), vuil- en vochtopvang, optimale veiligheid, verlenging levensduur van vloerbedekking
en vloeren, aanzienlijke verlaging van de schoonmaakkosten. Zoekt u een mat of anti-slip produkt die volstaat aan uw wensen en omgeving?
Laat u dan geheel vrijblijvend adviseren.
Kortom, op het gebied van matten, anti-slip, en veiligheidsproducten zijn wij de oplossing voor uw bedrijf.
Het onstaan van Madico:
Madico is van oorsprong opgericht 1965 dat toen fungeerde als meubelstoffeerderij en projectinrichting.
In 1992 ontstond de afdeling Matten wat in 1999 uitgroeide tot handelsonderneming Madico Entreematten.
Madico is nu een groothandel en projectleverancier in rubber- en antislipproducten, textiel-, pvcmatten en logomatten.
Starmat.nl: is sinds 01-04-08 onderdeel van Madico Entreematten en Antislipproducten:
ter nagedachtenis aan onze collega en vriend Joep Kruijtzer. ( † 13-01-2009 )

De Mattenspecialist

Januari 2010: Nauwe samenwerking met WALA bedrijfs- en horecavloeren.
14 april 2010: Madico neemt branchegenoot Propermat te Elst over - In-Door & Out-Door Collectie.
Augustus 2010: Een nieuw en aangrenzend pand, Zonnebaan 52 om de toekomstvisie en expansie te realiseren.
Leveringsprogramma:
Onderstaand, gedeponeerde merknamen:
MadGrip: Textielmatten, pvc/vinyl matten, schoonloopmatten, droogloopmatten, desinfectiematten, rode lopers,
borstelmatten, ergonomische matten, werkplekmatten, anti-slipmatten, anti-vermoeidheidsmatten.
MadGrip: Logomatten in textiel; d.m.v. chromojet printer. Logomatten in pvc; gestanst, inlay.
MadGrip: Anti-slip rubber zoals; rubberplaat, fijnribloper, ribloper, breedribloper, traanplaat, noppenvloer,
hoogspanningsloper, rubber ringmatten.
SafetyGrip: Anti-slip veiligheidsstrips, zelfklevende strips.
Profilium: Borstelmatten / borstelmat / aluminium frame mat met borstel of schoonloop inlage
Levertijd:
Voorraaditems 3-5 werkdagen. Maatwerk 5-7 werkdagen. Projecten leggen-plaatsen 2-3 weken.
Textiel logomatten ca. 2 weken. Borstelmatten en Grafic-Inlay logomatten ca. 2-3 weken.
Betaling:
Nieuwe, zakelijke en export klanten ontvangen per email/fax/post de factuur - Deze dient eerst
overgemaakt te worden, voordat de levering plaats vindt! Of betaling contant bij afhalen, geen pin,
afhalen enkel op afspraak !!
Service m.b.t. ontwerp, advies, montage, onderhoud e.d.:
Vrijblijvend advies op maat, of opsturen van stalen en documentatie.
Montage/leggen van een mat volgens afspraak.
Onderhoud afhankelijk van type mat; dagelijks stofzuigen, mat optillen en vuil eronder wegvegen,
periodiek met hogedrukspuit reinigen, periodiek met een waterextractie zuiger reinigen, wasmachine.
Toepassingen en leveringen aan:
O.a.; architecten, banken, bioscopen, bouwmarkten, campings, fabrieken, groothandels, horeca, hotels, industrie,
particulieren, projectinrichters, kantoren, reclamebureaus, restaurants, scholen, schoonmaakbedrijven, stichtingen,
supermarkten, tuincentra, VvE’s, winkels, woninginrichters, winkelcentra, zwembaden, ziekenhuizen etc…
Leveringsvoorwaarden en garanties:
De verkoop-, leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Utrecht
Deze zijn te downloaden op www.mattenkoning.nl en www.propermat.nl
Copyright © Madico Entreematten en Antislipproducten 1999-2017 (alle rechten voorbehouden)
Bedrijfsgegevens:
Bezoek - Kantoor - Showroom - Magazijn - Werkplaats - (U bent welkom op afspraak!) - Zonnebaan 52 - 3542 EG Utrecht - Industrieterrein Lage Weide
Postadres - Postbus 11045 - 3505 BA Utrecht - Tel - 030-2410498 - Fax - 030-2413176 - Email - verkoop@madico.nl of verkoop@propermat.nl
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 08:30 tot 12:00 uur + 13:00 tot 15:30 uur. Bezoek op afspraak van ma t/m vr tussen 08:00 - 12:00 uur

P R O P E R M AT
P R O J E C T M AT T E N

