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MadGrip
entreematten

Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3600 g/m²
Dikte
- ca 7,5 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
alleen in kleur 930
60cm x 90cm
€ 48,50
90cm x 150cm € 121,15
130cm x 200cm € 229,90

Rolbreedte 130cm+200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 20mtr
Rolprijs per m2
€ 85,00
Afsnijding van de rol per m2
€ 99,75
Rolbreedte 265cm, alleen in kleur 930 zwart-antraciet
PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

MadGrip
entreematten

Eigen productie profiel-schraapmat met inlage Combiscrape - zeer duurzaam en voor extra zwaar verkeer
Advies
Bestellingen

1930 zwart-antraciet

�

Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Rolbreedte 90cm x lengte 10mtr
Stroken in de lengte van de rol
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC
Poolvezel
- Polyamide
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 11 kg/m²
Dikte
- ca 15 mm
Brandnorm - Cfl-s1

€ 295,00
€ 315,00

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

MadGrip
entreematten

Combinatie van harde actief schrapende en zachte vezels - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer
Standaard matten
ronde hoeken

1930 zwart-antraciet

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 880 g/m²
Totaal gew. - ca 3400 g/m²
Dikte
- ca 10,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

90cm x 65cm € 40,35
90cm x 90cm € 55,90

�

Rolbreedte 130cm+200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 25mtr
Stroken in de lengte van de rol
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 57,50
€ 69,00

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹
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MadGrip
entreematten

Combinatie van harde actief schrapende en zachte vezels - luxe uitstraling - duurzaam en voor zwaar verkeer

Matdikte 12mm - kleur antracietzwart - schoonloopstrook 45mm - luxe aluminium tussenstrip 12mm

Technische eigenschappen

Rolbreedte 200cm lengte 10mtr - Stroken in de breedte van de rol

Fabricage
Materiaal
Poolvezel

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Antistatisch
Brandnorm

- Needlepunch
- Rubberlatex
- Polypropyleen
- Aluminium
- ca 1000 g/m²
- ca 4 kg/m²
- ca 12 mm
- ja < 2KV
- Efl-s1

€ 195,00
€ 235,00

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
€ 28,00 per m¹
(eindafmeting altijd incl rand)
Advies - Bestellingen - Offertes - Stalen Online of verkoop@madico.nl

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

De klassieke schoonloper - gemeleerde kleuren - sterke schoonloopvezel - middelzwaar tot zwaar verkeer

7985 zwart

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 650 g/m²
Totaal gew. - ca 3200 g/m²
Dikte
- ca 7,0 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

7989 antraciet

7982 bruin

7983 rood

Rolbreedte 200cm, kleur 73 ook op 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 25mtr.
Standaard matten rondom
incl 2.5cm vinylrand kleur 73
60cm x 90cm
€ 31,05
90cm x 150cm
€ 77,65
130cm x 200cm
€ 149,50

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 48,00
€ 57,50

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

7986 blauw

7981 beige

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Home Schoonloop Mix - voordelige schoon-droogloopmat - voor licht tot middelzwaar verkeer

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 00 antraciet
incl 2.5cm vinylrand
60cm x 90cm
€ 21,50
90cm x 150cm
€ 53,95
130cm x 200cm
€ 99,95

Rolbreedte 200cm, kleur 52 ook op 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 25mtr.
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 33,50
€ 39,95

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Home Droogloop Katoen - voordelige droogloopmat - voor licht tot middelzwaar verkeer

Rolbreedte 200cm, geen vinylrand
Rollengte 25mtr.

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Katoen
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 650 g/m²
Totaal gew. - ca 2730 g/m²
Dikte
- ca 6,0 mm

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 36,85
€ 43,95

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Standaard matten
ronde hoeken
60cm x 90cm
90cm x 120cm
130cm x 200cm

€ 23,75
€ 47,50
€ 109,50

Home Schoonloop Uni - voordelige schoon-droogloopmat - voor licht tot middelzwaar verkeer

U01 rood
Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / Rubber
Poolgewicht - ca 520 g/m²
Totaal gew. - ca 2460 g/m²
Dikte
- ca 6,0 mm

U02 z�
Rolbreedte 200cm, kleur 44 ook op 130cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 25mtr.

Standaard matten
ronde hoeken
60cm x 90cm
90cm x 120cm
130cm x 200cm

€ 26,25
€ 52,50
€ 124,95

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2
PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
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€ 40,50
€ 48,35
€ 22,65 per m¹

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Luxe schoon- droogloopmat - gemeleerde kleuren - sterke schoonloopvezel - middelzwaar tot zwaar verkeer

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide
Backing
- Vinyl / PVC
Poolgewicht - ca 900 g/m²
Totaal gew. - ca 3240 g/m²
Dikte
- ca 10 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Advies

Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte 25mtr.

Bestellingen

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 59,75
€ 72,50

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Universele schoon- droogloop - strakke effen kleuren - zeer slijtvast en duurzaam - zwaar verkeer

Technische eigenschappen
Fabricage
- Naaldvilt
Poolvezel
- Polypropyleen
Backing
- Rubberlatex
Poolgewicht - ca 1000 g/m²
Totaal gew. - ca 1900 g/m²
Dikte
- ca 10 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Efl-s1

Standaard matten rondom
Alleen kleur 00 antraciet
incl 2.5cm vinylrand
60cm x 90cm
€ 21,50
90cm x 150cm
€ 53,95
130cm x 200cm
€ 99,95

Advies

Rolbreedte 200cm, géén randen !
Rollengte 25mtr.
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Bestellingen
€ 57,50
€ 69,95

Offertes
Stalen

PVC oploopprofiel niet mogelijk !

Online of verkoop@madico.nl

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

Zelfliggend antislip door
zware rubber backing

Standaard afmetingen met ronde hoeken
60cm x 100cm

€ 59,95

100cm x 150cm

€ 149,50

Binnen en overdekt
buitengebruik
Werkplaatsen met veel los
hout of metaal afval

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

Advies

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

Schoonloopstrook 2.5cm
Hakproof - Antislip
Rolstoel geschikt
Winkelwagen geschikt

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

WWW.BINNENMATTEN.NL
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MadGrip
entreematten

Extra hoog borstelvermogen - voor het grovere werk - mileuvriendelijke backing (PVC vrij) - voor binnen en buiten

Eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Antistatisch

- Getuft velours 1/4”
- Polypropyleen
- TPE (PVC vrij)
- ca 1300 g/m²
- ca 3000 g/m²
- ca 12,0 mm
- ja < 2KV

Standaard matten
afgeronde hoeken
90cm x 50cm € 34,95
90cm x 100cm € 69,95

Advies
Rolbreedte 200cm x lengte 25mtr - geen randen !

Bestellingen

Rolprijs per m2

€ 53,50

Offertes

Afsnijding van de rol per m2

€ 62,75

Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

De klassieke natuurlijke kokosmat - projectkwaliteit - Nederlands fabrikaat - zonder en met logo mogelijk (Grafic Inlay)

Graphic Inlay logo
Prijs altijd na ontvangst van
de afmeting en digitaal logo

Kokosmatten
Poolvezel

- 100% Kokos

Backing

- PVC

Gew.

- ca 5650 g/m2

Dikte

- ca 17 mm

Voor licht tot gemiddeld
gebruik

Standaard matten

Rolbreedte 200cm x lengte 12,5mtr - geen randen !

Advies

100cm x 60cm € 37,95
100cm x 100cm € 63,50

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Bestellingen

€ 55,00
€ 63,50

Logo’s/logokosten, prijsopgave altijd na ontvangst digitaal logo !
Richtprijs (slechts ter indicatie) € 35,00 per teken of letter
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)
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Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Professioneel en wasbare nylon mat - 9 mixkleuren - de ultieme schoonloopmat - industrieel wasbaar
Standaard matten met rubber randen rondom - rollen met rubber randen aan de zijkanten van de rol

STANDAARD MATTEN Mixkleuren
Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Brandnorm

- Getuft
- Polyamide
- Nitrilrubber
- ca 700 g/m²
- ca 2400 g/m²
- ca 8,0 mm
- Cfl-s1

incl 2cm rubber rand rondom - achterzijde vlakke backing
60cm x 85cm - € 40,75
85cm x 150cm - € 101,95
115cm x 175cm - € 160,90

85cm x 120cm - € 81,55
85cm x 300cm € 203,90
150cm x 250cm - € 299,80

Afwijkende afmetingen € 99,95 per m2
Rolbreedtes incl 2cm rand 85, 115, 150, 200cm #
Maximale lengte 400cm
# 200cm rolbreedte x lengte in kleuren 646, 647, 748, 676

MadGrip
entreematten

Professioneel wasbare katoenen mat - 3 Mixkleuren - de ultieme droogloopmat - industrieel wasbaar
Standaard matten met rubber randen rondom - rollen met rubber randen aan de zijkanten van de rol
Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Brandnorm

- Getuft
- Katoen
- Nitrilrubber
- ca 1050 g/m²
- ca 2750 g/m²
- ca 9,0 mm
- Cfl-s1

STANDAARD MATTEN Mixkleuren
incl 2cm rubber rand rondom - achterzijde vlakke backing
60cm x 85cm - € 46,90
85cm x 150cm - € 117,25
115cm x 175cm - € 185,00

85cm x 120cm - € 93,80
85cm x 300cm € 234,50
150cm x 250cm - € 344,80

Afwijkende afmetingen € 115,00 per m2
Rolbreedtes incl 2cm rand 85, 115, 150cm
Maximale lengte 400cm

MadGrip
entreematten

Professioneel en voordelige wasbare nylon mat - 11 Unikleuren + voor elk interieur - industrieel wasbaar
Standaard matten met rubber randen rondom - rollen met rubber randen aan de zijkanten van de rol

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Brandnorm

- Getuft
- Polyamide
- Nitrilrubber
- ca 690 g/m²
- ca 2400 g/m²
- ca 8,0 mm
- Cfl-s1

STANDAARD MATTEN Unikleuren
incl 2cm rubber rand rondom - achterzijde vlakke backing
45cm x 75cm - € 35,45
60cm x 85cm - € 53,55
85cm x 120cm - € 107,10
85cm x 150cm - € 133,85
115cm x 175cm - € 211,35 115cm x 240cm - € 289,80
150cm x 250cm - € 393,75
Afwijkende afmetingen € 131,25 per m2
Rolbreedtes incl 2cm rand 85, 115, 150cm
Maximale lengte 400cm
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Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Professioneel wasbare nylon mat - 66 Unikleuren + 600 wit voor elk interieur - industrieel wasbaar
Standaard matten met rubber randen rondom - rollen met rubber randen aan de zijkanten van de rol

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Brandnorm

- Getuft
- Polyamide
- Nitrilrubber
- ca 800 g/m²
- ca 2480 g/m²
- ca 8,0 mm
- Cfl-s1

STANDAARD MATTEN Unikleuren
incl 2cm rubber rand rondom - achterzijde gripper backing
45cm x 75cm - € 46,50
60cm x 85cm - € 64,25
85cm x 120cm - € 128,50
85cm x 150cm - € 160,75
115cm x 175cm - € 253,50 115cm x 240cm - € 347,75
150cm x 250cm - € 472,50
Afwijkende afmetingen € 157,50 per m2
Rolbreedtes incl 2cm rand 60, 75, 85, 115, 150cm
Maximale lengte 400cm
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Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Profilium
entreematten

Aluframe Schoonloop met hoge kwaliteit nylon inlage Combiscrape - open matsysteem - 4 diktes (12/17/22/27mm) - voor zwaar verkeer

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Polyamide
Basis
- Aluminium
Constructie - RVS kabel
Dikte
- 22mm
Gewicht
- 16kg p/m²
Brandnorm - Cfl-s1

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

Projectkwaliteit - altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks

-€

350,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !

Aluframe Schoonloop met klassieke naaldvilt rib-inlage - open matsysteem - 4 diktes (12/17/22/27mm) - voor zwaar verkeer

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Polypropyleen
Basis
- Aluminium
Constructie - RVS kabel
Dikte
- 22mm
Gewicht
- 16kg p/m²
Brandnorm - Cfl-s1

Advies

Projectkwaliteit - altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks

-€

290,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
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Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

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

Profilium
entreematten

Extreme HD Traffic grijs - gesloten matsysteem - voor extreem zwaar verkeer - winkelwagenproof

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

Advies

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

-€
-€

550,00 p/m²
650,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Extreme HD Traffic kleuren - gesloten matsysteem - voor extreem zwaar verkeer - winkelwagenproof

Project-kwaliteit zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Nylon kleuren
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

-€
-€

625,00 p/m²
725,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !

Extreme HD Traffic eco grijsbruin - gesloten matsysteem - voor extreem zwaar verkeer - winkelwagenproof

Project-kwaliteit zwaar
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Recycled 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

-€
-€

425,00 p/m²
475,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !

13

14

MadGrip
entreematten

Actief werkende lussenschraper - 25 voorraadkleuren - HD versie voor middelzwaar tot zwaar verkeer

Rolbreedte 120cm x lengte ca 600cm
Logo’s mogelijk, prijsopgave aldtijd na ontvangst digitaal logo !

Technische eigenschappen
Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte

- Geextrudeerd
- PVC recycled
- ca 5.5 kg /m²
- ca 15 mm

Geen backing, open structuur

�

Rolprijs per m2

€ 99,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 109,50

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Actief werkende lussenschraper - 4 voorraadkleuren - MD versie voor middelzwaar verkeer
�

Technische eigenschappen

Rolbreedte 120cm x lengte ca 1200cm

Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte

Rolprijs per m2

€ 74,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 89,50

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

- Geextrudeerd
- PVC recycled
- ca 4 kg /m²
- ca 13 mm

�

Geen backing, open structuur

Standaard matten
voorzijde pvc oploopprofiel
90cm x 60cm € 65,00
90cm x 120cm € 115,00

MadGrip
entreematten

Actief werkende lussenschraper - 3 voorraadkleuren - LB versie voor middelzwaar verkeer
Technische eigenschappen

Rolbreedte 120cm x lengte ca 1200cm

Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte

Rolprijs per m2

€ 71,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 86,50

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

- Geextrudeerd
- PVC recycled
- ca 3,5 kg /m²
- ca 11 mm

Met gesloten backing !
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High Performance borstelmat op rol - slijtvaste projectkwaliteit voor middelzwaar verkeer

Eigenschappen
Fabricage
- Polyethyleen
Dikte
- 19mm
Gewicht
- ca 3kg/m2

Advies
Bestellingen

Rolbreedte 91cm x lengte ca 16mtr

UV bestendig
Olie en vetbestendig

Rolprijs per m2

€ 63,50

Offertes

Afsnijding van de rol per m2

€ 74,50

Stalen

Eenvoudig te reinigen

Online of verkoop@madico.nl

Standaard matten
voorzijde pvc oploopprofiel
90cm x 50cm € 44,95
90cm x 90cm € 94,50

Oploopprofiel kopse kant
91cm x 5cm
€ 12,50 per stuk
Oploopprofiel lange kant
200cm x 5cm
€ 22,50 per stuk

MadGrip
entreematten

Extra hoog borstelvermogen - voor het grovere werk - mileuvriendelijke backing (PVC vrij) - voor buiten en binnen

Eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Antistatisch

- Getuft velours 1/4”
- Polypropyleen
- TPE (PVC vrij)
- ca 1300 g/m²
- ca 3000 g/m²
- ca 12,0 mm
- ja < 2KV

Standaard matten
afgeronde hoeken
90cm x 50cm € 34,95
90cm x 100cm € 69,95

Advies
Rolbreedte 200cm x lengte 25mtr - geen randen !
Rolprijs per m2

€ 53,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 62,75

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Rubber ringmat - de klassieke vuilbuffer - universeel toepasbaar - ST voor middelzwaar- HD voor zwaar verkeer
Ringmat op rol
bovenzijde

ST Standaard
versie

Eigenschappen
Fabricage
Borsteltjes
Basis zwart
Gewicht ST
Gewicht HD
Dikte

- Rubber mould
- Nylon
- Rubber NR
- 8kg/m²
- 11kg/m²
- 23mm

Ringmat op rol
achterkant

HD Zware
versie

Advies

Standaard matten
Prijs ST 100cm x 150cm
Prijs ST 80cm x 120cm
Prijs HD 100cm x 150cm

-€
-€
-€

59,50 p/st
41,50 p/st
72,50 p/st

Rollen - 90cm of 180cm x 10mtr - dikte 10mm
Rolprijs per m2
- € 47,50
Afsnijding van de rol per m2
- € 56,50
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Ringmat
op rol

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Schraapmat eXTra - onverslijtbare lamellen schraapmat voor de zwaarste toepassingen - hakproof - ook voor rollend verkeer

1930 zwart-antraciet

�

Profielafstand 3mm
Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC
Totaal gew. - 11 kg/m²
Dikte
- 15 mm
Dikte
- 10mm (zwart)
Antislipnorm - R12
Brandnorm - Bfl-s1

Rolbreedte 90cm x lengte 10mtr
Stroken in de lengte van de rol
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 230,00
€ 250,00

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

Standaard matten
voorzijde pvc oploopprofiel
90cm x 50cm € 124,50
90cm x 90cm € 224,50

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Schraapmat eXTra Open - onverslijtbare lamellen schraapmat voor de zwaarste toepassingen - extra open versie voor grof vuil
Standaard matten
voorzijde pvc oploopprofiel
90cm x 50cm € 124,50
90cm x 90cm € 224,50

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC
Totaal gew. - 10 kg/m²
Dikte
- 20 mm
Antislipnorm - R12
Brandnorm - Bfl-s1

Rolbreedte 90cm x lengte 10mtr
Stroken in de lengte van de rol
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Advies
€ 230,00
€ 250,00

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)
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€ 28,00 per m¹

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Eigen productie PVC borstelmat - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer - voor grof vuil en zand

1930 zwart-antraciet

�

Profielafstand 3mm
Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC
Borstel
- Nylon
Totaal gew. - 14 kg/m²
Dikte
- 20 mm
Antislipnorm - R13
Brandnorm - Bfl-s1

Rolbreedte 90cm x lengte 10mtr
Stroken in de lengte van de rol
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Advies
€ 309,50
€ 345,00

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

Standaard matten
voorzijde pvc oploopprofiel
90cm x 50cm € 159,50
90cm x 90cm € 289,00

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Profilium
entreematten

Luxe aluminium frame borstelmat - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer - 4 diktes (12/17/22/27mm) voor grof vuil en zand

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Borstel
- Nylon
Nylon draden - 110 per nop
Basis
- ALU - PVC
Constructie - RVS kabel
Gewicht 22mm - 18kg p/m²
Antislipnorm - R13
Brandnorm - Cfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks
- € 475,00 p/m²
Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
Randen ALU 5cm - maat incl

-€

34,50 p/m¹

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

Profilium
entreematten

Luxe aluminium framemat met inlage schraaprubber - zeer duurzaam en voor zwaar (ook rollend) verkeer - 4 diktes (12/17/22/27mm)

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Inlage
- Ribrubber
Basis
- Aluminium
Constructie - RVS kabel
Dikte
- 22mm
Gewicht
- 18kg g/m²
Brandnorm - Cfl-s1

Advies

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 300cm x lengte 200cm
Prijs mat op maat - recht en haaks

-€

385,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

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

Profilium
entreematten

Rubber en aluminium schraaplamellen - zeer duurzaam en voor zwaar (ook rollend) verkeer

Project-kwaliteit
Fabricage
- Geextrudeerd
Constructie - PVC / ALU
Dikte
Gewicht

- 15mm
- 11kg/m²

Brandnorm

- Cfl-s1

Projectkwaliteit - Altijd maatwerk
Maximum maten uit 1 deel breedte 200cm breed
Prijs mat op maat - recht en haaks

-€

395,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
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Eigenschappen
Geextrudeerd ALU + PVC
Oprolbaar en verwijderbaar
In alle maten en vormen
Verbergt vuil in en onder de mat
Rolstoelbestendig
Hakproof
Voor binnen of buiten overdekt
in matput / uitsparing
Winkelwagenproof !

20

MadGrip
entreematten

Professionele Logomat voor schoonloopzones binnen - 66 Unikleuren + 600 wit voor elk interieur - niet wasbaar

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Brandnorm

- Getuft
- Polyamide
- PVC
- ca 1100 g/m²
- ca 3200 g/m²
- ca 10 mm
- Cfl-s1

Rolbreedte 200cm, 160cm en 100cm incl 2.5cm vinylrand
Rollengte maximaal 20mtr.
Prijs per m2 obv rolbreedte

€ 159,50

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)
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Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Professioneel wasbare logomat voor binnen - 66 Unikleuren + 600 wit voor elk interieur - industrieel wasbaar
Standaard matten met rubber randen rondom - rollen met rubber randen aan de zijkanten van de rol

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte
Brandnorm

- Getuft
- Polyamide
- Nitrilrubber
- ca 700 g/m²
- ca 2480 g/m²
- ca 8,0 mm
- Cfl-s1

STANDAARD MATTEN Unikleuren
incl 2cm rubber rand rondom - vlakke antislipbacking
45cm x 75cm - € 47,25
60cm x 85cm - € 71,40
85cm x 120cm - € 142,80
85cm x 150cm - € 178,50
115cm x 175cm - € 281,75 115cm x 240cm - € 386,40
150cm x 250cm - € 525,00
Afwijkende afmetingen € 175,00 per m2 - obv van rolbreedtes
Rolbreedtes incl 2cm rand 60, 75, 85, 115, 150cm x max 400cm
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)
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Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Professioneel wasbare logomat voor buiten - 66 Unikleuren + 600 wit voor elk interieur - industrieel wasbaar
Standaard matten met rubber randen rondom - rollen met rubber randen aan de zijkanten van de rol

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte

- Getuft
- Polyamide
- Nitrilrubber
- ca 1300 g/m²
- ca 3600 g/m²
- ca 9,0 mm

STANDAARD MATTEN Unikleuren
incl 2cm rubber rand rondom - achterzijde gripperbacking
85cm x 150cm - € 286,85 115cm x 175cm - € 452,75
115cm x 240cm - € 620,00 150cm x 250cm - € 843,75
200cm x 300cm - € 1345,00

Advies

Afwijkende afmetingen € 279,50 per m2 - obv rolbreedtes
Rolbreedtes incl 2cm rand 85, 115, 150, 200cm x max 400cm
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)

Stalen
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Bestellingen
Offertes

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Actief werkende lussenschraper - 25 voorraadkleuren - HD versie voor middelzwaar tot zwaar verkeer

Technische eigenschappen
Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte

- Geextrudeerd
- PVC recycled
- ca 5.5 kg /m²
- ca 15 mm

Geen backing, open structuur

Rolbreedte 120cm x lengte ca 600cm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 99,50
€ 109,50

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
€ 28,00 per m¹
(eindafmeting altijd incl rand)
Logo’s/logokosten, prijsopgave altijd na ontvangst digitaal logo !
Richtprijs (slechts ter indicatie) € 35,00 per teken of letter
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)
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Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor buiten en binnentoepassing - basis zwart - 80 logokleuren - logo in kaderdruk - voor middelzwaar tot zwaar verkeer

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

Afmeting basismat
afmeting kaderlogo prijs
85x75cm
50x60cm
€ 149,00
100x100cm
60x60cm
€ 240,00
85x150cm
60x125cm
€ 295,00
115x180cm
90x125cm
€ 475,00
115x240cm
91x178cm
€ 715,00
173x173cm
127x127cm
€ 815,00
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo EPS/AI
Levertijd 4-6 weken

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor buiten en binnentoepassing - 56 logokleuren - rondom zwarte rubber randen - voor middelzwaar tot zwaar verkeer

Toplaag
- Polypropyleen
Logotechniek - UV print
Basis
- Nitrilrubber
Backing
- Antisliprubber
Gewicht
- 3,2 kg/m²
Dikte
- 10mm

Afmeting basismat

prijs

Advies

60x90cm
90x150cm
115x180cm
180x245

€ 140,25
€ 334,25
€ 512,50
€ 1090,00

Bestellingen

Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo EPS/AI
Levertijd 4-6 weken
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Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor alle promotionele toepassingen - voor buiten en binnentoepassing - vinyl backing en nylon vezel - altijd met pvc randen rondom

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte

- Getuft
- Polyamide
- PVC
- ca 350 g/m²
- ca 2400 g/m²
- ca 6,5 mm

Minimum afname 50m² per afmeting - maten in cm incl pvc rand
40x60
vanaf 210 stuks
€ 11,35 per stuk
50x80
vanaf 125 stuks
€ 18,95 per stuk
65x90
vanaf 85 stuks
€ 27,65 per stuk
50x150
vanaf 70 stuks
€ 35,50 per stuk
95x120
vanaf 45 stuks
€ 53,95 per stuk
95x150
vanaf 35 stuks
€ 67,40 per stuk
Afwijkende afmetingen, staffels op aanvraag via verkoop@madico.nl
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor alle promotionele toepassingen - voor buiten en binnentoepassing - latex backing en nylon vezel - geen randen

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte

- Getuft
- Polyamide
- Latex
- ca 350 g/m²
- ca 1180 g/m²
- ca 5 mm

Minimum afname 50m² per afmeting - maten in cm, geen randen
60x90
vanaf 95 stuks
€ 17,25 per stuk
90x150
vanaf 40 stuks
€ 43,25 per stuk
140x190cm vanaf 20 stuks
€ 84,50 per stuk
Rollen 65cm x 25mtr, vanaf 2 stuks
€ 520,00 per rol
Rollen 98cm x 25mtr
€ 784,00 per rol
Rollen 198cm x 25mtr
€ 1585,00 per rol
Afwijkende afmetingen, staffels op aanvraag via verkoop@madico.nl
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)

26

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor alle promotionele toepassingen - voor buiten en binnentoepassing - 100% Vinyl met CE keurmerk

Technische eigenschappen
Fabricage
Bovenzijde
Backing
Totaal gew.
Dikte

- Cushion Vinyl
- Antislipcoated
- PVC
- ca 1250 g/m²
- ca 2 mm

Minimum afname 50m² per afmeting - maten in cm - geen randen
33x39
vanaf 400 stuks
€ 5,15 per stuk
49x79
vanaf 130 stuks
€ 15,50 per stuk
65x150
vanaf 55 stuks
€ 39,00 per stuk
98x150
vanaf 35 stuks
€ 58,80 per stuk
135x197
vanaf 20 stuks
€ 106,40 per stuk
Ook verkrijgbaar op rollen van 65, 96, 198cm x 30mtr
Afwijkende afmetingen, staffels op aanvraag via verkoop@madico.nl
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor alle promotionele toepassingen - voor buiten en binnentoepassing - latex backing en nylon vezel - rondom gefestonneerde randen en afgeronde hoeken

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Poolgewicht
Totaal gew.
Dikte

- Getuft
- Polyamide
- Latex
- ca 350 g/m²
- ca 1350 g/m²
- ca 5,5 mm

Minimum afname 50m² per afmeting - maten in cm incl 1cm rand
40x60
vanaf 210 stuks
€ 13,80 per stuk
45x75
vanaf 150 stuks
€ 19,40 per stuk
60x90
vanaf 95 stuks
€ 31,05 per stuk
45x145
vanaf 80 stuks
€ 37,50 per stuk
90x120
vanaf 50 stuks
€ 62,25 per stuk
90x150
vanaf 40 stuks
€ 77,60 per stuk
Afwijkende afmetingen, staffels op aanvraag via verkoop@madico.nl
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Voor alle promotionele toepassingen - voor buiten en binnentoepassing - vinyl backing en natuurkokos vezel - geen randen

Technische eigenschappen

Minimum afname 50m² per afmeting - maten in cm - geen randen

Advies

Fabricage
Poolvezel
Backing
Totaal gew.
Dikte

40x60
50x70
60x90
40x120

Bestellingen

- Getuft
- Kokos
- Vinyl
- ca 4500 g/m²
- ca 15 mm

vanaf 210 stuks
vanaf 150 stuks
vanaf 95 stuks
vanaf 105 stuks

€ 11,50 per stuk
€ 14,50 per stuk
€ 21,75 per stuk
€ 22,90 per stuk

Afwijkende afmetingen, staffels op aanvraag via verkoop@madico.nl
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)
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Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

28

SafetyGrip
antislipproducten

Antislipmat op rol - Als losse loper of vaste installatie - Beton - Hout - Kunststof - Hellingbanen - Galerijen - Trappen

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC recycled
Gewicht
- ca 2,5 kg /m²
Dikte
- ca 6 mm
Brandnorm - BflS1
Antislipnorm - R13
Olie en chemicalien bestendig
Geen backing, open structuur

Advies

Rolbreedte 120cm x lengte ca 10mtr
Rolprijs per m2

€ 55,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 62,50

PVC oploopprofiel 2,5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹
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Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

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

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC recycled
Gewicht
- ca 3,5 kg /m²
Dikte
- ca 6 mm
Brandnorm - BflS1
Antislipnorm - R13
Olie en chemicalien bestendig
Geen backing, open structuur

Rolbreedte 120cm x lengte ca 10mtr
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

Standaard matten
ronde hoeken
60cm x 90cm
90cm x 120cm
120cm x 180cm

€ 51,25
€ 102,50
€ 205,00

€ 82,50
€ 95,00

PVC oploopprofiel 2,5cm gemonteerd
€ 22,65 per m¹
(eindafmeting altijd incl rand)
Logo’s/logokosten, prijsopgave altijd na ontvangst digitaal logo !
Richtprijs (slechts ter indicatie) € 35,00 per teken of letter
Eenmalige start-logokosten € 45,00 - Aanlevering logo (EPS/AI)
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Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Referentiefoto’s van diverse toepassingen en mogelijkheden - veiligheid voor alles !
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SafetyGrip
antislipproducten

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

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC recycled
Gewicht
- ca 2,7 kg /m²
Dikte
- ca 5 mm
Brandnorm - BflS1
Antislipnorm - R13
Olie en chemicalien bestendig
Gesloten backing

Advies

Rolbreedte 120cm x lengte ca 15mtr
Rolprijs per m2

€ 86,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 99,75

PVC oploopprofiel 2,5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹
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Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Antislipstrips op rol - 6 versies - diverse breedtes - rollengtes 18mtr - dikte 0.6mm - antislipnorm R13 (type 4 R12)
1 - Standaard

2 - Grof

3 - Vervormbaar

Fijne antislip schuurkorrel

Grove antislip schuurkorrel

Fijne schuurkorrel - alu basis

Universeel toepasbaar bv trappen

Extra griptoepassingen

4 - Fijn zacht
Fijne vlakke rubber structuur

Ongelijke oppervlakken bv traanplaat

5 - Attentie Markering
Fijne antislip schuurkorrel

6 - Glow in the dark
Fijne antislip schuurkorrel

Natte ruimtes - zwembaden - badkamers

Extra veiligheid hoge attentiewaarde

Licht op in het donker

4 - Fijn zacht

5 - Attentie Markering

6 - Glow in the dark

Zwart - Wit - Beige - Grijs - Transparant

Zwart/geel - Rood/wit
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 34,50
50mm
- € 59,50
10cm
- € 119,50
15cm
- € 178,50

Wit - Zwart/wit
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 86,25
50mm
- € 148,50

Zwart - Transparant
Geel - Rood - Blauw - Groen - Wit
Grijs - Bruin - Oranje - Fluoriserend

1 - Standaard
Zwart - 18mtr
Breedte - Prijs rol
25mm - € 28,95
50mm - € 49,50
10cm - € 99,50
15cm - €148,50
30cm - €299,00

Kleuren-Transparant
Breedte - Prijs rol
25mm - € 34,50
50mm - € 59,50
10cm - €119,50
15cm - €178,50
30cm - €355,00

2 - Grof
Zwart
Breedte
25mm
50mm
10cm
15cm
30cm

- Geel
- Prijs rol
- € 34,50
- € 59,50
- € 119,50
- € 178,50
- € 355,00

3 - Vervormbaar
Zwart - Geel - Zwart/geel
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 45,55
50mm
- € 78,00
10cm
- € 157,80
15cm
- € 234,00
30cm
- € 468,00

Breedte
25mm
50mm
10cm
15cm

- Prijs rol
- € 34,50
- € 59,50
- € 119,50
- € 178,50

Andere rolbreedtes op aanvraag !
Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Applicatie instructie en benodigdheden - prijzen voor laten aanbrengen altijd per project op aanvraag

1 - Reiniging/voorbehandeling

2 - Voorbehandelen

3 - Strips plakken 1

4 - Strips plakken 2

5 - Nabewerking

6 - Reiniging/voorbehandeling

De oppervlakte goed droog en
stofvrij maken. Gebruik een vlakke
ondergrond. De ondergrond
schoonmaken met een doek en
alcoholcleaner.
Oude strips en restanten
verwijderen met een verfbrander in
combinatie met een plamuurmes
Hardnekkige restanten met thinner.

Bij poreuze ondergronden als
hout, beton, steen voorstrijken
met primer.

Verwijder een klein stukje beschermfolie van de achterkant van
de strip en breng dit aan op het
schone of geprimerde oppervlak.
Trek nu de rest van de 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.

Trek de rest van de beschermfolie
weg en plak rustig het materiaal op
de ondergrond.
Strips aandrukken en luchtbellen
wegdrukken met een roller.

Na het verwijderen van de luchtbellen met de roller eventuele
oneffenheden nalopen met een
rubber hamer.
Dit geld vooral bij niet vlakke
ondergronden.
Restvocht kunt u verwijderen
door met een verfbrander licht te
verwarmen.

Bij poreuze, natte omgevingen
eventueel de kanten van de strips
sealen met een speciale
“rand sealer”.

De te plakken oppervlakken afplakken met schilderstape.
Daarna de primer laten drogen
schilderstape verwijderen.

Strips aanbrengen boven een
temperatuur van 10°C
en in droge omstandigheden.

Vloeren waar de antisliptape is
aangebracht zijn direct beloopbaar.

Alcoholcleaner - 3-5m² / fles
Literfles
- € 22,50 p/liter
Primer
Literblik

- 3-5 m² / blik
- € 36,75 p/liter

Aandrukroller - € 26,50 p/s
Randsealer
Tube 140ml

- 30-40 m¹ p/tube
- € 16,75 p/tube

Extra mogelijkheden en opties
Speciale of afwijkende kleuren
Attentie uitingen
Speciale vormen en afmetingen
Projectprijzen en aanbrengen
Op aanvraag via verkoop@madico.nl
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Natteruimtemat - Zwembadmat - Saunamat - Oprolbaar - Demonteerbaar - Veilig - Hygiënisch - Comfortabel - Met schoeisel of blote voeten

Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte
Brandnorm
Antislipnorm
Hygiene
Temperatuur

- Geextrudeerd
- PVC recycled
- ca 4 kg /m²
- ca 9 mm
- BflS1
- DIN 51097 ABC
- Antibacterieel
- -35 / 70gr
- UV bestendig

Advies

Klikmodules 20x20cm
Rolprijs per m2 los geleverd

€ 58,95

Bestellingen

Prijs per m2 op maat geleverd

€ 71,95

Offertes

Donkerblauw - Donkergrijs - Beige vooraaditems
Andere kleuren levertijd 2-3 weken
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Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

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

Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte
Brandnorm
Antislipnorm
Hygiene
Temperatuur

- Geextrudeerd
- PVC recycled
- ca 6 kg /m²
- ca 10 mm
- CflS1
- DIN 51097 ABC
- Antibacterieel
- -35 / 70gr
- UV bestendig

Rolbreedte 100cm x lengte 10mtr
Stroken in de lengte van de rol
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2
Oceaanblauw voorraaditem
Andere kleuren levertijd 2-3 weken
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Advies
€ 98,50
€ 109,75

Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

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

MadGrip
entreematten

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

MadGrip
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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.

MadGrip
entreematten

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
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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.

MadGrip
entreematten

Fijnstofmatten - Kleefmatten - Stickymatten - Cleanroommatten - Disposable stofverzamelende mat

Speciaal ontworpen om ruimtes
te beschermen waar netheid en
hygiëne van kritiek belang zijn.
Bacteriewerend additief
Voorkomt de groei van
micro-organismen.
Onderzijde zelfklevend.

Verpakking

- Kartonnen omdoos

Materiaal

- PVC - Vinyl

Toplaag

- Zelfklevend PE

Dikte

- ca 3 mm

Onderzijde

- zelfklevend

De in hoge mate klevende
oppervlakken verwijderen stof en
kleine deeltjes van
schoenzolen en trolleywieltjes.
Scheur het bovenste blad af om
het volgende te beginnen
gebruiken. Kan op eender welk
schoon oppervlak gelegd worden,
geen boord of frame vereist.

Computer, Semi-conductor,
electronische industrie
Nucleaire industrie
Laboratoria - Ziekenhuizen
Pharmaceutische industrie
Spuiterijen (auto’s etc.)
Bouwlocaties

Doos bevat 6 matten met 40 vellen in doos, totaal 240 vellen
45x115cm - € 420,00 p/doos - 6 matten

Genummerde bladen - biedt
controle en helpt bij
kwaliteitsaudits.
Gemakkelijke verwijdering.
Rug uit pvc voorkomt overdracht van lijm op de vloer.
Rolverkeer is door de dikte van
3mm geen probleem.
De mat past zelfs onder de deur.

Advies
Bestellingen
Offertes

60x115cm - € 600,00 p/doos - 6 matten
90x115cm - € 880,00 p/doos - 6 matten
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Stalen

Online of verkoop@madico.nl
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Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zeer zwaar verkeer tot 5000 passanten

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide/PE
Backing
- PVC PHT free
Poolgewicht - ca 770 g/m²
Totaal gew. - ca 3900 g/m²
Dikte
- ca 7,5 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
90x150cm 130x200cm 130x300cm 200x300cm -

€ 177,50
€ 342,50
€ 507,65
€ 786,25

Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 20mtr
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 128,50
€ 147,75

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer tot 1500 passanten

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide/PP
Backing
- PVC PHT free
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3900 g/m²
Dikte
- ca 7,5 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Efl

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
60x90cm 90x150cm 130x200cm 130x300cm 200x300cm -

€ 60,75
€ 153,50
€ 299,95
€ 444,00
€ 685,00

Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 20mtr

Advies

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 109,50
€ 126,25

Bestellingen

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Stalen

Offertes

Online of verkoop@madico.nl

Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - duurzaam en voor gemiddeld verkeer tot 500 passanten

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide/PP
Backing
- PVC PHT free
Dikte
- 6mm
Gewicht
- 3.1 kg/m²
Brandnorm - Efl
Toepassing - Binnen
Schraapvezel - Vocht en vuil

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
60x90cm 90x150cm 120x180cm 130x200cm -

€ 43,90
€ 107,75
€ 170,15
€ 251,50
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Actief werkende lussenschraper - buitenmat voor middelzwaar tot zwaar verkeer - open structuur - geen backing

01 zwart

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 15mm
Gewicht
- 5,5 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt grof vui

�

Advies

Rolbreedte 120cm x lengte ca 900cm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 219,50
€ 253,00

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Actief werkende lamelschraper - buitenmat voor zwaar tot zeer zwaar verkeer - open structuur - geen backing

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 12mm
Gewicht
- 9 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt grof vuil

Advies

Rolbreedte 90cm x lengte ca 600cm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 328,50
€ 378,25

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹
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Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

3M Antislipstrips op rol - 6 versies - diverse breedtes - rollengtes 18mtr - antislipnorm type 1-3 = R13 (type 4-6 = R12)
General Purpose - 600 series

Course - 710

Conformable - 500 series

Fine Resilient - 200 series

Medium Resilient 300 serie

Medium Resilient 300 serie

Fijne vlakke rubber structuur

Grove rubber structuur

Grove rubber structuur

Fijne antislip schuurkorrel

Grove antislip schuurkorrel

Fijne schuurkorrel - aluminium basis

Universeel toepasbaar bv trappen

Extra griptoepassingen

Ongelijke oppervlakken bv traanplaat

Natte ruimtes - zwembaden - badkamers

Sauna’s - natte ruimtes - extra comfort

Sauna’s - natte ruimtes - extra comfort

Zwart 710

Zwart 510

Transparant 220

Zwart 310

Grijs 370

Geel 530

Wit 280

Conformable - 500 series

Fine Resilient - 200 series

Medium Resilient 300 serie

Medium Resilient 300 serie

Zwart 610

Transparant 620

Geel 630

General Purpose - 600 series

Course - 710

Zwart - Geel - Transparant
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 49,75
50mm
- € 97,50
10cm
- € 191,80
15cm
- € 277,00
30cm
- € 570,00

Zwart
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 56,25
50mm
- € 112,00
10cm
- € 202,35
15cm
- € 329,20
30cm
- € 726,20

Zwart - Geel (alleen 5cm)
Breedte - Prijs rol
50mm
- € 113,00
10cm
- € 222,70
15cm
- € 335,75
30cm
- € 665,00

Wit - Transparant
Breedte
- Prijs rol
25mm
- € 58,00
50mm
- € 115,35

Zwart
Breedte
- Prijs rol
25mm
- € 58,00
50mm
- € 118,00
10cm
- € 232,25
15cm
- € 348,00

Breedte
25mm
50mm
10cm
15cm

Grijs
- Prijs rol
- € 58,00
- € 118,00
- € 232,25
- € 348,00

Andere rolbreedtes op aanvraag !
Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Applicatie instructie en benodigdheden - prijzen voor laten aanbrengen altijd per project op aanvraag

1 - Reiniging/voorbehandeling

2 - Voorbehandelen

3 - Strips plakken 1

4 - Strips plakken 2

5 - Nabewerking

6 - Reiniging/voorbehandeling

De oppervlakte goed droog en
stofvrij maken. Gebruik een vlakke
ondergrond. De ondergrond
schoonmaken met een doek en
alcoholcleaner.
Oude strips en restanten
verwijderen met een verfbrander in
combinatie met een plamuurmes
Hardnekkige restanten met thinner.

Bij poreuze ondergronden als
hout, beton, steen voorstrijken
met primer.

Verwijder een klein stukje beschermfolie van de achterkant van
de strip en breng dit aan op het
schone of geprimerde oppervlak.
Trek nu de rest van de 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.

Trek de rest van de beschermfolie
weg en plak rustig het materiaal op
de ondergrond.
Strips aandrukken en luchtbellen
wegdrukken met een roller.

Na het verwijderen van de luchtbellen met de roller eventuele
oneffenheden nalopen met een
rubber hamer.
Dit geld vooral bij niet vlakke
ondergronden.
Restvocht kunt u verwijderen
door met een verfbrander licht te
verwarmen.

Bij poreuze, natte omgevingen
eventueel de kanten van de strips
sealen met een speciale
“rand sealer”.

De te plakken oppervlakken afplakken met schilderstape.
Daarna de primer laten drogen
schilderstape verwijderen.

Strips aanbrengen boven een
temperatuur van 10°C
en in droge omstandigheden.

Vloeren waar de antisliptape is
aangebracht zijn direct beloopbaar.

Alcoholcleaner - 3-5m² / fles
Literfles
- € 22,50 p/liter
Primer
Literblik

- 3-5 m² / blik
- € 36,75 p/liter

Aandrukroller - € 26,50 p/s
Randsealer
Tube 140ml

- 30-40 m¹ p/tube
- € 16,75 p/tube

Extra mogelijkheden en opties
Speciale of afwijkende kleuren
Speciale vormen en afmetingen
Projectprijzen en aanbrengen
Op aanvraag via verkoop@madico.nl
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MadGrip
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Vilten grastapijt met drainagenoppen - 2 gemixte groentinten - voor gazonnen balkons patio’s
Rolbreedte 200/400cm x lengte 25mtr
Rolprijs per m2

€ 21,95

Afsnijding van de rol per m2

€ 24,95

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Dikte
Gewicht

- Needlepunch
- Polypropyleen
- Noppen GP
- 13mm
- 2350 g/m²

Weer en UV Bestendig

MadGrip
entreematten

Kunstgras met drainagenoppen - getwiste schraapvezel - voor gazonnen balkons speelplaatsen
Rolbreedte 200/400cm x lengte 25mtr
Rolprijs per m2

€ 24,50

Afsnijding van de rol per m2

€ 27,95

Technische eigenschappen
Fabricage
Poolvezel
Backing
Dikte
Gewicht

- Getuft
- Polypropyleen
- Noppen GP
- 11mm
- 1600 g/m²

Weer en UV Bestendig

MadGrip
entreematten

Luxe Natuurgras - exotische groen-lichtbruine kleuren - voor middelzwaar tot zwaar verkeer - voor camping en tuin
Rolbreedte 200/400cm x lengte 25mtr

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- PE / PP
Backing
- PU GP
Gewicht 25mm - 1500 g/m²
Gewicht 35mm - 2100 g/m²
Weer en UV Bestendig
Watercapaciteit 60L/min/m²
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Dikte 25mm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 29,25
€ 33,50

Dikte 35mm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 34,95
€ 39,95

MadGrip
entreematten

Luxe ribkwaliteit - binnen en tijdelijk buiten - permanent gebruik - voor middelzwaar tot zwaar verkeer

Poolvezel

- Polypropyleen

Backing

- Latex

Totaal gew.

Advies
Rolbreedte 200cm x lengte 25mtr - geen randen !

Bestellingen

- ca 2650 gr/m²

Rolprijs per m2

€ 32,50

Offertes

Breedte rol

- 100/200cm

Afsnijding van de rol per m2

€ 39,75

Stalen

Dikte

- ca 10 mm

Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

Mooie effen viltkwaliteit - binnen en tijdelijk buiten - tijdelijk gebruik - voor licht tot middelzwaar verkeer

Poolvezel

- Polypropyleen

Backing

- Latex geperst

Totaal gew.

- ca 680 g/m2

Dikte

- ca 5 mm

Brandnorm

- BflS1

Rolbreedte 200cm x lengte 30mtr - geen randen !
Rolprijs per m2

€ 12,25

Afsnijding van de rol per m2

€ 14,95

MadGrip
entreematten

Voordelige ribkwaliteit - binnen en tijdelijk buiten - eenmalig of tijdelijk gebruik - voor licht tot middelzwaar verkeer

Poolvezel

- Polypropyleen

Backing

- Latex geperst

Totaal gew.

- ca 350 g/m2

Rolprijs per m2

€ 7,95

Dikte

- ca 3 mm

Afsnijding van de rol per m2

€ 9,75

Brandnorm

- BflS1

Rolbreedte 200cm x lengte 60mtr - geen randen !
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