Madgrip Vinyl: dikte: ca 2 mm, backing: vinyl, geen randen, Europese brandnorm en CE Keurmerk
Hygienisch, duurzaam en makkelijk schoon te maken met water (mop,doek) - vanaf 50m2 eigen ontwerp/logo mogelijk
Madgrip Nylon: dikte: ca 5 mm, backing: latex of vinyl, met of zonder randen, Europese brandnorm en CE Keurmerk
Opname van vuil en vocht en makkelijk schoon te maken (stofzuigen) - vanaf 50m2 eigen ontwerp/logo mogelijk
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Minimum afname 5 stuks (mix ook mogelijk) Alle prijzen zijn excl 21% BTW - Levertijd eigen ontwerp/logo of grotere aantallen, 3 weken

Houd afstand lopers zijn te leveren in 2 kwaliteiten voor zowel binnen als buiten toepassingen.
De lopers kunnen gebruikt worden voor paden, looproutes en werkplekken. Wij geven u graag een
advies op maat op basis van uw wensen. Ook is het mogelijk om in te meten bij u op locatie en de
matten te monteren en te plaatsen. Neem contact op voor advies, een offerte of bestelling !
SafetyGrip PVC Lamellen loper – zwaar gebruik

SafetyGrip PVC antisliploper – middelzwaar gebruik

Rol afmeting (b x l): 60cm x 11,7 m1
7 banen van 1,5 m1 en 8 markering stroken van15cm
Prijs per rol € 1197,25
Rol afmeting (b x l): 60cm x 23,25 m1
14 banen van 1,5 m1 en 15 markering stroken van 15cm
Prijs per rol € 2265,80
Rol afmeting (b x l): 91cm x 11,7 m1
7 banen van 1,5 m1 en 8 markering stroken van15cm
Prijs per rol € 1788,70
Rol afmeting (b x l): 91cm x 23,25 m1
14 banen van 1,5 m1 en 15 markering stroken van 15cm
Prijs per rol € 3385,20

Rol afmeting (b x l): 60cm x 11,10 m1
6 banen van 1,5 m1 en 7 markering stroken van 30cm
Prijs per rol € 795,00
Rol afmeting (b x l): 120cm x 11,10 m1
6 banen van 1,5 m1 en 7 markering stroken van 30cm
Prijs per rol € 1531,80
MAATWERK PVC antisliploper : Op basis van uw
situatie en wensen kunnen wij de antsliploper op maat
maken door het aanpassen van de lengte van de Houd
Afstand markeringen (bijvoorbeeld 50 cm i.p.v. 30 cm)
en de lengte van de banen (bijvoorbeeld 1,75 of 2 meter
i.p.v.1,5 meter).

Houd Afstand Markering:
15cm gele lamellen aan het begin en na iedere 1,5 m1
Geschikt voor winkelwagens en ander rolverkeer
Recycled – geëxtrudeerd PVC
Dikte: 10mm - Gewicht ca 5kg/m2
Kleur: zwart met gele markering
Bestend tegen de meeste chemicaliën
Bacteriewerend
Weer en UV bestendig - Europese brandnorm

Houd Afstand Markering:
30cm in een kleur als begin en na iedere 1,5 m1 strook
Antislipnorm (R13)
Recycled – geëxtrudeerd PVC
Dikte: 6mm - Gewicht ca 3.5kg/m2
Basiskleuren: zwart en grijs
Markeringskleuren: geel, wit, rood, zwart en grijs
Bestand tegen de meeste chemicaliën
Weer en UV bestendig - Europese brandnorm

