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Ergomat Bubbel Classic - Antivermoeidheidsmat - Stamat - Bovenkant zachte rubber noppen - Antislipbacking

Technische eigenschappen
Materiaal
- Donkergrijs PU Foam
Dikte
- 15mm
Gewicht
- 3,5 kg
Toepassing - Binnen droog
Brandnorm - Nee

Afmeting

- Prijs per stuk

Prijs 60x90
Prijs 60x180
Prijs 90x120
Prijs 60x270
Prijs 90x180

-€
-€
-€
-€
-€

Speciale versie 60x90cm met
brandnorm Cfl-s1 prijs € 137,50

Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90
Prijscalculatie in veelvoud 60x90

Toepassingen:
Stamat - Barren - Balies
Kassa’s - Cleanrooms
Sorteer- en inpakplekken
Werkplaatsen - Magazijnen
Antistatische ruimtes

99,75
199,50
199,50
299,25
299,25

Ergomat Nitro - Olie&Vocht- & Hittebestendig tot 600°C

Elastisch - Schokabsorberend
Koude isolerend - Comfortabel

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Ergomat Hygiene - Vocht - Mineraal - Zuur - Chemicalien - Alcohol bestendig

Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting

- Zwart Nitrilrubber
- 4.4 kg
- 15mm
- 60x90cm + veelvoud

Materiaal
Gewicht
Dikte
Afmeting

- EPDM rubber
- 3.0 kg
- 11mm
- 60x90cm + veelvoud

Prijs 60x90
Prijs 60x180
Prijs 90x120
Prijs 60x270
Prijs 90x180

-€
-€
-€
-€
-€

Prijs 60x90
Prijs 60x180
Prijs 90x120
Prijs 60x270
Prijs 90x180

-€
-€
-€
-€
-€

145,00
290,00
290,00
435,00
435,00

Advies

145,00
290,00
290,00
435,00
435,00

Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90

Alle afmetingen in mat- en loper
vorm mogelijk in veelvoud 60x90
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Bureaustoelmat A-Kwaliteit Polycarbonaat vlak 2.0mm - Bescherming voor harde en laagpolige vloerbedekking - Antistatisch - Slijtvast

Standaard afmetingen
Afmeting
- Prijs p/st
90x120cm
- € 49,95
120x150cm - € 79,95

Eigenschappen:
Materiaal van Polycarbonaat - Volledig recyclebaar (Milieu)

Speciale afmetingen va 5 stuks
Afmeting
- Prijs p/st
120x183cm - € 99,50
120x200cm - € 106,50
120x400cm - € 227,50

Voor mensen met allergiën - Geschikt voor vloerverwarming
Vuil en stofwerend - Brandvertragend - Glashelder - Krasvrij
Duurzaam - Afgeronde hoeken - Reinigen met water en zeep

Vrij van PVC, geur en giftige stoffen - 2.0mm dik - 2.2kg/m²

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Bureaustoelmat A-Kwaliteit Polycarbonaat vlak 2.0mm met nop 2.5mm - Bescherming voor zachte vloerbedekking en werkplek - Antistatisch - Slijtvast
Standaard afmetingen
Afmeting
- Prijs p/st
90x120cm
- € 58,95
120x150cm - € 93,75

Eigenschappen:
Materiaal van Polycarbonaat - Volledig recyclebaar (Milieu)
Vrij van PVC, geur en giftige stoffen - 2.5mm dik - 2.5kg/m²

Speciale afmetingen va 5
stuks
Afmeting
- Prijs p/st
120x183cm - € 114,95
120x200cm - € 127,50

Voor mensen met allergiën - Geschikt voor vloerverwarming
Vuil en stofwerend - Brandvertragend - Glashelder - Krasvrij
Duurzaam - Afgeronde hoeken - Reinigen met water en zeep
Honderden ankernopjes tegen verschuiven
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Lopers op rol - Toplaag antislipstructuur - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vochtbestendig - Hygiënisch - Comfortabel

Technische eigenschappen
Fabricage
Gewicht
Dikte
Temperatuur

- Zacht PVC
- 4kg/m²
- 10mm
- -25 - +60gr

Advies
Rolbreedte 90cm x lengte 18mtr

Bestellingen

HD versie rolprijs per m2

€ 59,75

HD versie afsnijding van de rol per m2

€ 68,50

UV bestendig
Ergonomisch, veilig

Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Veiligheidsloper - Attentiemat - Industriële mat op rol - Veilig - Ergonomisch - Antislip - UV - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig - Hygiënisch
at
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Technische eigenschappen
Fabricage
Gewicht
Dikte
Temperatuur

- Flexibel PVC
- 4 kg/m²
- 5mm
- -30 - +60gr

Rolbreedte 100cm x lengte 10mtr
Rolprijs per m2

€

72,50

Afsnijding van de rol per m2

€

83,25

UV bestendig
Ergonomisch, veilig

De veiligheidsloper is flexibel, elastisch en is
geproduceerd van zacht kunststof ribprofiel.
De profielstructuur zowel aan boven- als onderzijde zorgt
voor een stabiele ligging en een comfortabele tred.
Ook ideaal als antivermoeidheidsmat en als veiligheidsmat in
liftputten. De kleuren zwart-geel geven extra attentie en
veiligheid op gevaarlijke plekken.

SafetyGrip
antislipproducten

Veiligheidstape / Markeringstape - Antislipstructuur - Dikte 1mm - Afbakenen ruimtes, werkplekken en magazijnen

Eigenschappen
100% PVC
Zelfklevend
Dikte 1mm
Ook voor rolverkeer en heftrucks
Antislip
Vocht bestendig

Rolbreedte 5cm x lengte 30mtr
Prijs per rol “kleuren”
Prijs per rol “zwart/geel rood/wit”
Prijs per rol “glow in the dark”

Advies
€ 126,90
€ 152,50
€ 157,50

Droog en stofvrij aanbrengen, minimum vloertemperatuur 10gr,
ondergrond goed ontvetten met een alcohol cleaner.
Grove poreuze ondergronden voorstrijken met primer.
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Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Industrierooster - Industriemat - Veilig - Ergonomisch - Antislip - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig - Hygiënisch - Comfortabel

Technische eigenschappen

Rolbreedte 100cm x lengte 10mtr

Fabricage
Gewicht
Belasting
Dikte
Antislip
Temperatuur

Rolprijs per m2

€ 110,00

Bestellingen

Afsnijding van de rol per m2

€ 125,00

Offertes

- Recycled PE
- 6.5 kg/m²
- 190 t/m²
- 18mm
- R11 DIN 51130
- -30 - +60gr

Advies

Industriele werkplekken waar slipgevaar bestaat als gevolg van
spanen, schaafsel en olie
Ergonomisch door de zachte toplaag

Stalen
Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Klikmodules voor permanent vochtige ruimtes - Werkplekken - Entrees - Veilig - Antislip - UV - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig

Technische eigenschappen
Fabricage
Gewicht
Dikte
Temperatuur

- PVC / NBR
- 4,7 kg/m²
- 9mm
- -35 - +70gr

Olie en chemicalien bestendig
Antislip, ook voor rolverkeer

Klikmodules 40x14cm
Verpakking, 36 modules in doos (2m²)
Prijs per m2 los geleverd

€ 62,50

Prijs per m2 op maat geleverd

€ 71,75

Alleen in de kleur donkergrijs leverbaar

SafetyGrip
antislipproducten

Industriele antislipmat op rol - Antislip - Electrisch geleidend DIN/EN 60243-1 <27kv - Vocht - Olie - Chemicaliënbestendig

Technische eigenschappen
Fabricage
- Flexibel PVC
Gewicht
- 4,2 kg/m²
Dikte
- 4mm
Antislip
- R12
Temperatuur - -30 - +60gr
Olie en chemicalien bestendig
Antislip, ook voor rolverkeer

Rolbreedte 100cm x lengte 10mtr
Rolprijs per m2

€ 69,25

Afsnijding van de rol per m2

€ 79,50

Kleuren zwart, grijs, blauw
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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
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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

SafetyGrip
antislipproducten

Industriele Vloer - PVC tegels van recycled kunstof en PVC kabels - Voor zwaar verkeer, ook auto’s en palletwagens

Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte
Brandnorm
Antislipnorm

- Extrusie mould
- PVC recycled
- ca 14 kg /m²
- ca 10 mm
- BflS1
- R11

Geluiddempend - Duurzaam
Weer- oliebestendig - Veilig

Tegels 49x49cm x 10mm met lip
Géén losse verkoop alleen op projectbasis inclusief installatie
Richtprijs per m2 inclusief plaatsen
€ 94,50
Zonder plinten, oploopprofielen, wel verlijmd en vloeistofdicht afgekit
Richtprijs per m2 inclusief plaatsen
€ 115,00
Incl plinten, oploopprofielen, verlijmd en vloeistofdicht afgekit

De PVC vloer bestaat uit losse tegels die met en zonder
verlijming op een ruwe ondervloer geplaatst worden.
Na plaatsing is de vloer direct belastbaar.

Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

Vierkante tegels: 49 x 49 cm x 10mm - ca. 14,35 KG/m2
Tegels in 6 standaard kleuren
Lasnaden in 10 standaard kleuren

Door het thermisch en chemisch lassen van de naden
ontstaat een 100% vloeistofdichte vloerafwerking.

Extra toebehoren:

De PVC tegels worden geproduceerd uit recycling-PVC en
bij het plaatsen wordt geen lijm gebruikt zodat deze vloer
zeer milieuvriendelijk en duurzaam is.

Plinten, oplooptegels, RVS putdeksels, pictogramtegels,
traptegels.
Prijzen zijn richtprijzen en op basis van opname ter
plaatse door onze adviseurs

VLOEISTOFDICHT - HYGIËNISCH - ANTISLIP - STERK
- DUURZAAM - MILIEUVRIENDELIJK - BRANDVEILIGCHEMICALIËN BESTENDIG - VEILIG - ERGONOMISCH
- GELUIDS- en WARMTE ISOLATIE - SLIJTVAST

Richtprijzen afhankelijk van:
Tegelkleur, laskleur, plinten, afvoerputten, afwerking,
staat van bestaande vloer en het aantal m2

Toepassingen:
- Industrie - Horeca - Levensmiddelensector - Scholen
- Magazijnen - Automobielbranche - Werkplaatsen
- Winkels - Kapsalons - Fitnesssector - Gezondheidszorg

Deze vloer wordt altijd compleet geplaatst aangeboden!
Offerteaanvraag met situatiefoto’s: verkoop@madico.nl
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Industriele Vloer - Laadlosvloer - Stabiele PVC platen van recycled kunstof en PVC kabels - Voor zwaar verkeer, ook auto en vrachtverkeer

Fabricage
Materiaal
Gewicht
Dikte
Brandnorm
Antislipnorm

- Extrusie mould
- PVC recycled
- ca 16 kg /m²
- ca 12 mm
- BflS1
- R13 en R11

Geluiddempend - Duurzaam
Weer- oliebestendig - Veilig

Tegels / platen 120cm x 80cm x 12mm
Prijs per stuk R13 versie
Prijs per stuk R11 versie

€ 94,50
€ 74,50

Aluminium traanplaat oploopprofiel
Lengte 250cm x 12cm x 3.5/5mm per stuk € 217,50
Montage met keilbouten, verzonken en slagpluggen
Afkitten met Hightack Polymeerkit
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Veilig, antislip
Geluiddempend
Voor de zwaartste
toepassingen, ook voor
auto’s en vrachtverkeer
Voor binnen en buiten
Ook voor hellingbanen,
veestallen en industriele
werkruimtes

