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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 1000 g/m²
Totaal gew. - ca 3600 g/m²
Dikte
- ca 7,5 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 20mtr
Rolprijs per m2
€ 85,00
Afsnijding van de rol per m2
€ 99,75
Rolbreedte 265cm, kleur 930 zwart-antraciet - rollengte 20mtr
Rolprijs per m2
€ 97,50
Afsnijding van de rol per m2
€ 114,50
PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd

€ 22,65 per m¹

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm randen - kleur antraciet 930
60cm x 90cm
€ 48,50
90cm x 150cm € 121,15
130cm x 200cm € 229,90
* PVC & weekmakervrije
backing, tast harde vloeren
niet aan en is mileu
vriendelijk geproduceerd

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

MadGrip
entreematten

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

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Materiaal
- PVC
Poolvezel
- Polyamide
Poolgewicht - ca 1000 g/m²
Totaal gew. - ca 11 kg/m²
Dikte
- ca 15 mm
Brandnorm - Cfl-s1

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

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

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

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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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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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 20mtr.

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

Advies
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, 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 - door de zware backing losliggend te plaatsen
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 - gemaakt van recyclede banden
Technische eigenschappen
Vezel
- Polyamide
Basis
- Recycled
bandenrubber verlijmd op
jute backing & Polypropyleen
Totaal gew. - ca 8.5kg/m²
Dikte
- ca 12mm

Tegels 30,5cm x 30,5cm - doos 25 tegels - 2.3m²
Afname per volle doos, prijs € 325,00
Rollen 30,5cm x 760cm - doos 25 tegels - 2.3m²
Afname per volle rol, prijs € 315,00
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

WWW.BINNENMATTEN.NL
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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 20mtr - 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 HD Schoonloop met klassieke naaldvilt rib-inlage - open matsysteem - 3 diktes (12/17/22mm) - voor zeer zwaar verkeer

Fabricage
Inlage
Basis
Constructie
Dikte
Dikte
Dikte
Brandnorm

- Geextrudeerd
- Polypropyleen
- Aluminium
- RVS kabel
- 12mm 10kg p/m²
- 17mm 12kg p/m²
- 22mm 14kg 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 - €

320,00 p/m²
335,00 p/m²
350,00 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 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

Aluframe HD Schoonloop met hoge kwaliteit nylon inlage Combiscrape - open matsysteem - 3 diktes (12/17/22mm) - voor zeer zwaar verkeer

Fabricage
Inlage
Basis
Constructie
Dikte
Dikte
Dikte
Brandnorm

- Geextrudeerd
- Polyamide
- Aluminium
- RVS kabel
- 12mm 10kg p/m²
- 17mm 12kg p/m²
- 22mm 14kg 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 - €

370,00 p/m²
385,00 p/m²
400,00 p/m²

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

-€
-€

525,00 p/m²
615,00 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

-€
-€

615,00 p/m²
675,00 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

-€
-€

490,00 p/m²
535,00 p/m²

Maatmatten, projecten en speciale vormen op aanvraag !
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