SVENSKA

lamellenmatten

lamellenmatten

●
●
●
●
●
●
●

uitstekende schraapwerking
sterke onderhoudsvrije constructie
zowel binnen als buiten toepasbaar
oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen
dikte: 22 mm
leverbaar in rechthoekige vormen
grote vuilopvang capaciteit

●
●

lange levensduur
prima anti-slip werking
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SVENSKA

lamellenmatten

Materiaal
Lamellen:

SVENSKA
lamellenmatten

Bestekomschrijving
SVENSKA lamellenmatten
● oprolbare schraapmatten bestaande uit gegolfde rubberlamellen die zijn geklonken op aluminium strips.
● toepassing:
middelzwaar verkeer
● matdikte:
22 mm
● kleur:
zwart

Functie
● schraapmat
● anti-slip
Toepassing
● zowel binnen als buiten
● geschikt voor middelzwaar loopverkeer
● rolstoelen
● géén winkelwagens
Kenmerken
● oprolbaar
● omkeerbaar
● vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden
verwijderd door de mat op te rollen
● grote vuilopvang capaciteit

strips van synthetisch rubber,
22 x 3,7 mm
Aluminium strips:
geëxtrudeerd aluminium kwaliteit
AI.Mg.Si.0,5 (50ST), 12 x 4 mm
Aluminium eindstrips: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit
AI.Mg.Si.0,5 (50ST) 18 x 18 x 8 x 2 mm
Spandraden:
rvs staaldraad Ø 2 mm
Kleuren
Aluminium strips:
Rubber lamellen:

blank aluminium
zwart volgens monster

Dikte:

22 mm

Vormen
● bij voorkeur rechthoekige vormen
● insnijdingen/uitsparingen
● afschuiningen
● looprichting dwars over de profielen
Samenstelling
● gegolfde rubberlamellen welke zijn geklonken op
aluminium strips die door spandraden in de looprichting
verbonden zijn.
● max. breedte: 2000 mm
● grotere breedten worden samengesteld uit delen die
middels een T-profiel worden gescheiden
Onderhoud/reiniging
Dagelijks:
vuil op de mat met stofzuiger te
verwijderen
Maandelijks:
mat wegnemen en met stofzuiger het
onder de mat verzamelde vuil
verwijderen
Jaarlijks:
uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen
en terugplaatsen.
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