MadGrip
entreematten

PVC Desinfectiemat - Voeding - Bakkerijen - Vlees - Zuivel - Tuinbouw - Geschikt voor alle desinfectiemiddelen

Droogloopmat voor achter
de desinfectiemat (alle types)

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

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- Vinyl / PVC
Totaal gew. - ca 5,5 kg/m²
Dikte
- ca 11 mm
Donkergrijs, zwart, bruin
Vloerstofdichte gesloten mat
met 4cm aflopend pvc profiel

Zonder backing mogelijk
tbv ontsmettingsbak

Afwijkende matten mogelijk op aanvraag via verkoop@madico.nl
We leveren geen desinfectiemiddelen !

Droogloopmat voor achter de desinfectiemat (alle types)
Mattype Wasbaar Katoen Profi (blz 9)
Standaard matten mixkleuren
incl 2cm rubber rand rondom - achterzijde vlakke backing
60cm x 85cm - € 46,90
85cm x 150cm - € 117,25

85cm x 120cm - € 93,80
115cm x 175cm - € 185,00
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Textielvezel - Desinfectiemat - Sproeimat - Backing en randen PVC - Vezel Polypropyleen - Geschikt voor alle desinfectiemiddelen

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 350 g/m²
Totaal gew. - ca 2600 g/m²
Dikte
- ca 6,0 mm

Standaard matten rondom
Alleen kleur antraciet
incl 2.5cm vinylrand

Rolbreedte 200cm en 130cm Rollengte 25mtr.

60cm x 90cm
90cm x 150cm
130cm x 200cm

Rolprijs per m2

€ 49,95

Afsnijding van de rol per m2

€ 58,50

€ 32,25
€ 79,50
€ 145,00

Incl 2.5cm vinylrand aande zijkanten van de rol

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl
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Klauwmatten - Desinfectiemat met losse hoes - Ontsmetting van laarzen - Voorkoming van klauwproblemen

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

Standaard matten voorzien van losse hoes
Afmeting
Afmeting
Afmeting

60cm x 90cm x 4cm
90cm x 90cm x 4cm
90cm x 180cm x 4cm

€ 116.50
€ 139,25
€ 264,50

Een slijtvaste Polypropyleen
beschermhoes met als
vulling goede absorberende
Polyetherschuim.
De losse vloeistofdichte
opvanghoes is van flexibel
gecoat Polyester versterkt
met hoekstrips.
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Rubberpin Desinfectiemat - Ijzersterke kwaliteit voor de zwaarste toepassingen - Geschikt voor alle desinfectiemiddelen
Losliggende rubberen bakmat
voor reiniging en het desinfecteren
van schoenen en laarzen bij de
zool en aan de zijkanten.
Reinigen van schoenzolen
wordt verzekerd door honderden
sterke, elastische rubber pinnen
op de onderkant van de mat.

Standaard mat voorzien van gele veiligheidsrand
Afmeting

98cm x 81cm x 47mm

€ 159,50

47 mm
15 mm

36

De bak kan gevuld worden
met ruim 10 liter desinfectievloeistof om vuil, biologische
infecties of kruisbesmetting
te voorkomen. De ideale mobiele bio-veiligheidsbak voor
gebruik in de voeding
industrie, veeteelt en
agrarische sector, etc.

