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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
Logo’s mogelijk, prijsopgave aldtijd na ontvangst digitaal logo !

Advies
Bestellingen

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

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

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 20mtr - 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
- 100% PVC recycled
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
€ 265,00

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
- 100% PVC recycled
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
€ 265,00

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
€ 325,00
€ 375,00

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

€ 28,00 per m¹

Standaard matten
voorzijde pvc oploopprofiel

Bestellingen
Offertes

90cm x 50cm € 159,50
90cm x 90cm € 289,00

Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Profilium
entreematten

Luxe aluminium frame HD borstelmat - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer - 3 diktes (12/17/22mm) voor grof vuil en zand

Fabricage
Borstel
Basis
Constructie

- Geextrudeerd
- Nylon 110
- Aluminium
- RVS kabel

Projectkwaliteit HD Heavy Duty met 2.5mm dik basisprofiel
Prijs mat op maat - recht en haaks 12mm - € 395,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 17mm - € 410,00 p/m²
Prijs mat op maat - recht en haaks 22mm - € 425,00 p/m²

Dikte
Dikte
Dikte
Brandnorm

- 12mm 13kg p/m²
- 17mm 15kg p/m²
- 22mm 17kg p/m²
- Cfl-s1

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
Andere diktes, kwaliteiten en (combinatie) -inlagen op aanvraag
!Randen ALU 5cm - maat incl
-€
34,50 p/m¹
(profielen los bijgeleverd - aangezet is de mat niet meer oprolbaar)

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

Alulux Borstelmat ronde hoeken
Dikte 15mm, randen 5cm breed
Rondom voorzien van zeer chique alu randen
Breedte 75cm x looplengte / diepte 50cm, prijs € 179,00
Alulux Superbrush ronde hoeken
Dikte 15mm, randen 5cm breed
Rondom voorzien van zeer chique alu randen
Breedte 75cm x looplengte / diepte 50cm, prijs € 135,00
Universeel toepasbaar, voor binnen- en buitengebruik
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Profilium
entreematten

Luxe aluminium HD framemat met inlage schraaprubber - zeer duurzaam en voor zwaar (ook rollend) verkeer - 3 diktes (12/17/22mm)

Fabricage
Inlage
Basis
Constructie
Dikte
Dikte
Dikte
Brandnorm

- Geextrudeerd
- Ribrubber
- Aluminium
- RVS kabel
- 12mm 14kg p/m²
- 17mm 16kg p/m²
- 22mm 18kg p/m²
- Cfl-s1

Projectkwaliteit HD Heavy Duty met 2.5mm dik basisprofiel
Prijs mat op maat - recht en haaks 12mm - €
Prijs mat op maat - recht en haaks 17mm - €
Prijs mat op maat - recht en haaks 22mm - €

330,00 p/m²
345,00 p/m²
360,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
Andere diktes, kwaliteiten en (combinatie) -inlagen op aanvraag !

Advies
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

-€

325,00 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 !

