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emco entreematten

Entrees mooi ontwerpen.
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emco – Entrees mooi ontwerpen
Een schone entree begint bij de eerste stap. Als wereldwijde fabrikant produceren wij entreematsystemen om vuil en vocht in gebouwen te reduceren.
Daarbij gaat de functie verder dan enkel de bescherming van het gebouw tegen vuil. Voor ieder gebouw ontwerpen wij, volledig op maat, een hoogwaardige entree.
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Vind ons op internet!
www.emco-bau.com

De emco bestekteksten van alle producten in deze brochure kunt u op internet vinden
onder het hiervoor aangegeven hoofdstuk. Deze is te openen in alle mogelijke bestanden
(bijvoorbeeld GAEP, PDF, DOC, HTML, DATANORMS, ÖNORM, TEXT, XML).

Duurzaam
bouwen

Inmiddels kan de duurzaamheid van een gebouw worden aangetoond door middel van een aantal (internationale) certificaten, waaronder het DNGB certificaat. Bij de beoordeling worden alle afzonderlijke componenten beoordeeld, tot aan de entreemat toe. Het
ontwerp en implementeren van duurzaam bouwen vereist daarom
een veelomvattende aanpak. Als eerste fabrikant van hoogwaardige
entreematsystemen is emco lid van de DNGB. Op deze manier bieden
wij u de zekerheid op een duurzaam product middels onze typen
DIPLOMAAT, MARSCHALL en ons nieuw ontwikkelde, volledig recyclebare type, emco ECOLINE® PIONEER.

Op een verantwoorde manier gebruik maken van de middelen die wij tot
onze beschikking hebben om ervoor te zorgen dat ook de volgende generaties
er gebruik van kunnen maken is noodzakelijk. Als fabrikant van entreematsystemen zijn wij ons bewust van deze taak en is dit ook ons streven. Efficiënt,
hoogwaardig en volledig op maat gemaakt zijn onze entreematsystemen een
belangrijk onderdeel in een doordacht gebouwontwerp. De keuze voor één
van onze systeemcombinaties is een blijk van waardering voor het gebouw,
haar gebruikers en het milieu.
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Belastbaar en beschermend
Wij gebruiken voor de productie van onze entreematten hoogwaardige materialen. Bij de productontwikkeling leggen wij de nadruk op duurzaamheid
en kwaliteit van de producten. Het resultaat zijn bijzondere entreematten
die zorgen voor een kostenbesparing, een schone werkomgeving en een besparing op afval. Wij voeren kwaliteitscontroles uit vanaf de constructie tot
aan de levering. Op deze manier zorgen wij er voor dat onze entreematten
aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoen.
Wij laten onze eigen kwaliteitsstandaarden controleren, daarom worden
onze producten regelmatig door externe partijen gecontroleerd. Certificaten voor DIN EN ISO 9001:2008 en DIN EN ISO 14001:2009 hebben wij tot
onze beschikking, net als getuigschriften op het gebied van slipvastheid en
brandklasses.

De hoogwaardige materialen van het aluminium draagprofiel, de inlagen en
de inbouwramen zorgen voor een weersbestendige entreemat die voldoet aan
hoge eisen op het gebied van belastbaarheid. Onze entreematten worden regelmatig getest en doorontwikkeld.

Duurzaam
plannen

Elk gebouw is een ingreep binnen de natuurlijke omgeving. Het is aan de architect om deze ingreep passend en geleidelijk te laten verlopen, introvert,
extravert, harmonieus of in contrast met. Daarnaast heeft elk gebouw een
interne structuur die wordt bepaald door haar functie en ruimtelijke vereisten. De entree is de interface tussen het gebouw en haar omgeving.
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Entreedesign in perfectie
Als gedeeld ruimtelijk-functionele zone met verschillende toepassingen, voor
zowel binnen als buiten, speelt de entree in het architectonische totaalconcept een belangrijke rol. Bijgevolg leveren wij meerdere veelzijdige toepassingen en elementen. Functioneel is men echter aan de mogelijkheden van
de entreeruimte gebonden. Rest de vraag welke ruimtelijke mogelijkheden er
zijn voor de binnen- en buitenentree. De entree gaat verder dan enkel de
drempel van een gebouw. Wij houden in ons ontwerp altijd rekening met de
bescherming, beschadigingen ,materialen, ontwerp en verschillende technieken.
De schoonloopsystemen van emco zijn niet alleen te integreren in het gehele
en doordachte ontwerp van de entree, zij vullen ook het gehele ontwerp aan.
Natuurlijk is de bescherming van het gebouw tegen vervuiling de primaire
taak. Echter via het 3-zone reinigingsconcept, de hoogwaardige materialen
en de individuele detailleringen draagt het systeem bij aan het gehele ontwerp. Natuurlijk biedt emco een doorlopende service aan na het plaatsen van
de entreemat.

Optimale gebouwbescherming
De ingang van een gebouw reikt verder dan enkel de entree. Voor een effectief en overtuigend schoonloopconcept adviseren wij het emco 3-zonereinigingssysteem. Door de combinatie van de emco aluminium entreematten –
in verschillende inlagen en diktes – met de emco schoonloopzones beschermt
de 3-zonereiniging tegen nagenoeg al het vuil.
Grof vuil wordt in de 1ste zone opgenomen door de rubber- of cassetteborstelinlagen. Zone 2 zorgt voor de verwijdering van het fijn vuil en zone 3 neemt
het vocht- en restvuil op. In het geval van entrees die direct vanaf buiten worden belopen adviseren wij een toepassing waarbij de vuil en vochtopname
wordt gecombineerd in de binnenentree. Voor een optimaal resultaat dient
hiervoor minstens 1,5 m looplengte aanwezig te zijn.

1
Zone 1
Grof vuil

Zone 2
Fijn vuil

Zone 3
Vocht- en restvuil

3
2
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3
2

1

Combinatie – Classic
3-zonereiniging in een buiten- en binnentoepassing

3
2
1

Combinatie – Indoor
3-zonereiniging in een binnentoepassing

3
2
1

Combinatie – Outdoor
3-zonereiniging in buiten- en binnentoepassing
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Flexibel en eenduidig gebruik
Als combinatie van entreematten en schoonloopzones is de 3-zonereiniging
van emco een flexibel systeem dat eenvoudig in iedere entree te integreren is.
Daarbij is het ontwerp van iedere zone flexibel aan te passen – bijvoorbeeld
loopfrequentie, hoogtes en inlagen – eveneens te combineren met andere
zones. Op deze manier kan de entree naar wens worden ontworpen!
•	De reinigingsfrequentie wordt lager. Met als gevolg
dat er wordt bespaard op reinigingskosten.
•	emco mattensystemen gaan een vroegtijdige slijtage van
aangrenzende vloerbedekkingen door vuil, schurende
materialen en korte reinigingsintervallen tegen.
•	Het voorkomt door de opname van vuil en vocht
het effectieve gevaar op uitglijden.
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Lengte van den schoonloopzones in meters
Afname van de vuilbelasting in relatie tot de
lengte van de schoonloopzone
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Functioneel
emco entreematten worden gekenmerkt door efficiëntie, functionaliteit, belastbaarheid, veelzijdigheid en een breed scala aan systeemcomponenten.
Door de functionele inlagen verwijderen emco entreematten een groot gedeelte van het vuil. Het vuil wordt dan tussen de profielen verzameld, doordat de matten oprolbaar zijn laat het vuil zich gemakkelijk wegvegen uit het
mattenbed. Door de robuuste aluminium profielen zijn emco entreematten
absoluut ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijn zij bestand tegen hoge continue belastingen.
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Volledig op maat
voor ieder project

Een verantwoord ontwerp is het begin van een aansprekend gebouw met indrukwekkend design, waarbij u de kwaliteit herkend in de details. Hoogwaardige producten en geavanceerde technieken zorgen voor een groot speelveld,
net als de emco entreematsystemen.
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Architectonische eenheid
Het grote aantal mogelijke mattenconfiguraties maakt het mogelijk om voor
ieder gebouw een aansprekend ontwerp samen te stellen. Waarbij emco natuurlijk specifieke aandacht geeft aan de kwaliteit van de entreematten. Als
ervaren specialist beschikken wij over de beste ‚know-how‘ en de nieuwste
technieken. Entrees kunnen naar wens volledig op maat worden gemaakt.
Tegelijkertijd begeleidt emco iedere bouwpartij vanaf de planning tot aan het
daadwerkelijke plaatsen van de entreemat.
Emco ontwerpt niet alleen matten, ze plaatst ze ook.

hoekige uitsparingen

ronde uitsparingen

hoekig

rondingen

afschuiningen

Individuele vormgevingsvrijheid
Indien de ingang het visitekaartje van de onderneming dient te zijn, bieden
wij een ontwerp aan in de kleuren van de onderneming. Verschillende kleuren kunnen een bijzonder effect geven aan de entree, denk hierbij aan een
harmonisch geheel of een spannend contrast. Onze tapijtstroken zijn in verschillende vuilresistente kleuren beschikbaar.

Standaardkleuren

lichtgrijs
Nr. 220

beige
Nr. 420

blauw
Nr. 114

mauve
Nr. 374

bruin
Nr. 445

turquoise
Nr. 050

zand
Nr. 430

blauwgrijs
Nr. 113

rood
Nr. 305

koningsblauw
Nr. 100

paars
Nr. 112

antraciet
Nr. 200

Speciale kleuren

Overeenkomende kleuren. Druktechnisch kan
de exacte kleur niet weergegeven worden.
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Doordachte details
Naast de productkwaliteit zijn het vooral de details die voor een mooi resultaat en voor de optimale, langdurige werking zorgen. Daarom bieden wij speciaal voor onze entreematten details en toebehoren aan. Onze inbouwramen,
vuilvangbakken en onderconstructies zijn op ieder ontwerp speciaal afgestemd.
Het is ook mogelijk om uw entree verder op te waarderen door middel van
een opschrift / logo in het r.v.s.-profiel emco INOX® in uw entreematsysteem.
Het gaat hierbij niet om een gewone opdruk, maar om een hoogwaardig, met
een laser gesneden r.v.s.-profiel dat vast in de entreemat geïntegreerd is.

emco INOX® QUADRO met logo voor merkdragende entreematten

Stralende werking
Wij willen dat onze producten ten alle tijde goed kunnen functioneren. Wij
vinden het belangrijk dat onze producten niet alleen zijn aangepast aan jaargetijden, maar bijvoorbeeld nog een tweede functie hebben bij bijvoorbeeld
duisternis. Onze oplossing: emco LUMINA. Het nieuwe onderhoudsvrije en
energiebesparende led-inbouwraamsysteem dat niet alleen werkt als nachtverlichting, maar ook ideaal werkt in de winter bij sneeuw. emco LUMINA is
toe te passen in ieder gebouw. emco LUMINA gebruikt lichtpunten welke
over de hele rand doorlopen, terwijl emco LUMINA VIA de mat over de gehele
rand verlicht.
Meer hierover leest u op pagina 74-75.

emco LUMINA VIA is individueel bestuurbaar vanaf
afstandsbediening, smartphone of tablet-PC.

27

1. Materiaalkwaliteit
De uitstekende naam van emco entreematten berust voornamelijk op de weersbestendigheid, de
hoge belastbaarheid en de functionaliteit. emco
draagprofielen bestaan uit hoogwaardig aluminium en worden uitgerust met kwaliteitsinlagen.
Daarnaast biedt emco passende inbouwramen in
aluminium, messing en r.v.s.
2. Innovatiekracht
emco heeft wederom haar kerncompetentie bewezen door als eerste fabrikant van entreematsystemen de entreemat ECOLINE® PIONEER te ontwikkelen en produceren, die telkens weer een entreemat
wordt. Echter, ook het bestaande productportfolio
heeft een groot aanbod aan productvarianten en innovaties, waaronder het verlichte inbouwraam
LUMINA, de extra brede profielmat SENATOR of de
gesloten mat GS 17. Met lasermeetapparatuur, mobiele tapijtvervangingsmachines en technologisch
hoogwaardige productieprocessen documenteren
wij onze technische knowhow.
3. Bestendigheid
emco entreematten bestaan uit hoogwaardige
componenten die een lange levensduur garanderen. De emco tapijtvervanging (vervanging van de
inlagen) verlengt de gebruiksduur van de entreemat, vermindert de investeringskosten en is milieuvriendelijk.
4. Ecologie
emco is lid van de gemeenschap duurzaam bouwen (DNGB). emco entreematten reduceren de
kosten voor de reiniging van aangrenzende vloerbedekkingen aanzienlijk. Tegelijkertijd wordt het
waterverbruik en het gebruik van chemische substanties verminderd ten behoeve van een beter milieu. De entreemat emco ECOLINE® PIONEER kan
na haar levensduur voor 100 % worden gerecycleerd. Onze productie berust verder op het gebruik
van duurzaam gewonnen grondstoffen.
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5. Veiligheid
Alle producten van het emco entreemattensysteem worden intern en extern aan zorgvuldige
controles onderworpen. Daarnaast beschikken
emco entreematten met aluminiumprofiel over
slipvaste eigenschappen voor een zo optimaal mogelijke ongevallen preventie conform DIN 51130 (al
naargelang het type R 9, R 10, R 11 en R 13). Zo helpen
wij, gevaren voor ongevallen te verminderen en de
hygiënische omstandigheden in ruimten met een
hoog vuilaanbod aanzienlijk te verbeteren.
6. Brandgedrag
Talrijke uitvoeringen van de entreematten met ruwharige tapijtstroken, rubber- of cassetteborstelinlage zijn tegen meerprijs verkrijgbaar als moeilijk
ontvlambare uitvoering conform Cfl-s1 EN 13501-1.
7. Garantie
Uit de ervaringen van onze klanten weten wij dat u
op de duurzame kwaliteit van emco entreematten
kunt vertrouwen. Als desondanks gebreken optreden die aantoonbaar niet kunnen worden teruggevoerd tot ondoelmatig gebruik, geldt uiteraard de
wettelijke product-garantie- en garantieverlening.
8. Service op locatie
Ons serviceteam meet en monteert het individueel
passende schoonloopsysteem geheel naar u wensen
en projectvoorwaarden ter plaatse. Wij staan ten allen tijden tot uw beschikking met een mobiele tapijtvervangingsmachine en met lasermeetapparatuur. Een sterk verkoopteam geeft u graag advies!
9. Kwaliteitscontrole
Voordat een emco entreemat onze fabriek verlaat,
wordt hij aan de hand van een checklist aan een
zorgvuldige kwaliteitscontrole onderworpen die
door ons wordt gedocumenteerd. Bovendien wordt
iedere mat voorzien van een keuringsnummer.
10. Kwaliteitsborging van de FH Bielefeld
In samenwerking met de vakhogeschool Bielefeld
worden uit de gekozen emco-producten statische en
dynamische onderzoeken uitgevoerd met verschillende keuringssystemen. Zo worden bijvoorbeeld
het rijden met een palletwagen over de entreematten gesimuleerd of verschillende druktests uitgevoerd voor de bepaling van de statische belasting
van de geselecteerde producten.

10 goede redenen waarom
u op emco kunt vertrouwen
Entreematten van emco worden sinds 50 jaar volgens de hoogste kwaliteitsstandaard geproduceerd. Ze zijn nagenoeg overal toe te passen en zijn uiterst
betrouwbaar. Bovendien dragen ze – indien afgestemd op de architectuur –
bij aan de eerste indruk van een gebouw. De solide basis hiervoor wordt zowel
vóór, tijdens als na de productie gelegd door middel van de kernwaarden: innovatiekracht, materiaalkwaliteit, ecologie, veiligheid en service.

Mooie combinaties
De bijzonder goede functionaliteit en effectiviteit van onze
entreematsystemen komt door de verschillende systeemcomponenten – het profiel – en inlagevariaties waardoor de
entreemat op maat te maken is.
De emco entreematten zijn leverbaar in verschillende
inbouwhoogtes en materiaaldiktes. Hiervoor geldt:
•	Bij een hogere inbouwhoogte stijgt tevens de
opnamecapaciteit van het vuil.
•	Hoe dikker het materiaal, hoe hoger de maximale
belastbaarheid.
•	De profielen bestaan uit hoogwaardig aluminium en
zijn daarmee bestand tegen temperatuurschommelingen
en tevens permanent belastbaar.
•	Het type vuil bepaald de inlage. Extra profielen verhogen
de reinigende werking!
De profielen en inlagen worden exact volgens planning en
naar wens gemaakt. De emco entreematten zijn oprolbaar,
dit is een voordeel bij het leveren en bij het plaatsen en onderhouden. Op deze manier kan het vuil eenvoudig onder de
profielen vandaan worden geveegd.

DIPLOMAAT

DIPLOMAAT
MARSCHALL (S)
GS 17

DIPLOMAAT
MARSCHALL (S)
SENATOR W/W(S)
ECOLINE

30

ca. 27

25

ca. 22

20

ca. 17

15,5

ca. 12

DIPLOMAAT

47,5

ca. 42

15,5

ca. 10

Inbouwhoogte

DIPLOMAAT

PLAZA (S)

Materiaaldiktes
1,0

2,5

2,5

DIPLOMAAT

MARSCHALL (S)

1,0

GS 17

SENATOR W

2,5

1,7

1,5

ECOLINE

SENATOR W(S)

PLAZA (S)

Inlagen

Ruwharige
tapijtstrook

Rubber

Cassetteborstels

MAXIMUS

SENATOR OUTDOOR

Desso AirMaster®

Extra profielen

Schraapprofiel

Borstelstrip
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Zo vindt u de juiste entreemat

Verklaring van de typeaanduidingen
S

entreematten voor zware en extreme belasting (MARSCHALL en PLAZA)

W

entreematten met extra brede profielen (SENATOR)

RD

radiaal gebogen entreematten (RADIAAL)

GS

gesloten entreematten met geïntegreerd schraapprofiel

Verklaring van de typeaanduidingen voor de inlagen
G

rubberinlage

RB

ruwharige tapijtstrookinlage met borstelstrip*

GB

rubberinlage met borstelstrip*

RK

ruwharige tapijtstrookinlage met schraapprofiel*

GK

rubberinlage met schraapprofiel*

RG

ruwharige tapijtstrookinlage met rubberinlage

GCB

rubberinlage met cassetteborstel

RCB

ruwharige tapijtstrookinlage met cassetteborstel

CB

cassetteborstel

M

R

ruwharige tapijtstrookinlage

schoonloopinlage MAXIMUS
in standaard kleur en individueel bedrukbaar

Zone

Soort
vervuiling

1
Grof vuil

2
Fijn vuil

3
Vocht

Beschrijving

straatvuil, haren,
zand, as,
textielvezels,
kleine bladeren en
takjes, grof zand,
kleine kiezelsteentjes

straatvuil, haren,
zand, as,
textielvezels,
kleine bladeren
en takjes enz.

vochtig straatvuil,
vochtig zand, fijn
stof enz.

Productaanvraag
Op onze website kunt u eenvoudig
een aanvraag doen voor uw
entreematsysteem.
www.emco-bau.com
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Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

Weersinvloed

Aanbevolen inlage

Extra profiel
voor verhoogde
effectiviteit*

Aanbevolen
mattypes

beschermd
(binnen)

rubber (G)
ruwharige tapijtstrook-rubber (RG)
cassetteborstel (CB)
ruwharigetapijtstrook-cassetteborstel (RCB)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

CB
G
GB
GK
RB
RCB
RG
RK

onbeschermd
(buiten)

rubber (G)
cassetteborstel (CB)
rubber-cassetteborstel (GCB)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

G
GB
GCB
GK

beschermd
(binnen)

ruwharige tapijtstrook (R)
ruwharige tapijtstrook-rubber (RG)
ruwharige tapijtstrook-cassetteborstel (RCB)
MAXIMUS (M)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

M
R
RB
RCB
RG
RK

onbeschermd
(buiten)

rubber (G)
cassetteborstel (CB)
rubber-cassetteborstel (GCB)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

CB
G
GB
GCB
GK

beschermd
(binnen)

schoonloopzones

–

–

onbeschermd
(buiten)

–

–

–

* Extra profielen zijn alleen verkrijgbaar voor DIPLOMAAT-matten.

Inlagen en extra profielen

Kort overzicht
belasting

begaanbaar/

normaal

sterk

extreem

extreem++

eengezinswoningen, artsenpraktijken, boetieks, kleinere
bedrijfsingangen
(< 800 passages per dag)

kantoorgebouwen, banken, scholen, bedrijfsingangen met gemiddelde drukte
(< 800 – 2.000 passages per dag)

winkelcentra, luchthavens, ingangen met extreme drukte
(vanaf 2.000 passages per dag)

winkelcentra,
luchthavens,
ingangen met
extreme drukte
(vanaf 5.000
passages per
dag)

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes
(let op bij GB, GK, GCB, CB!)*

berijdbaar
inbouwhoogte

ca. 10 mm

17 mm

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, personenauto, heftruck (let op bij CB, GCB, RCB!)*

22 mm

27 mm

17 mm

22 mm

42 mm

517 S/G

522 S/G

542 S/G

GS 17 G

522 TLS/SG

517 S/CB

522 S/CB

542 S/CB

517 S/GCB

522 S/GCB

542 S/GCB

517 S/R

522 S/R

542 S/R

GS 17 R

522 RD/R

Entreematten voor buitenentrees
rubber inlage

510 G

517 G

522 G

527 G

522 TLS/G
22 SPIN/G
rubberinlage met borstelstrip
rubberinlage met schraapprofiel
cassetteborstel

rubberinlage met cassetteborstel

517 GB

522 GB

510 GK

517 GK

522 GK

527 GK

510 CB

517 CB

522 CB

527 CB

517 CBI

522 CBI

527 CBI

517 GCB

522 GCB

527 GCB

510 GCB

Entreematten voor de inpandige- en overdekte entree
ruwharige tapijtstrookinlage

510 R

517 R

522 R

527 R

515 R

Hoogte ca. 15 mm

522 W/R

522 WS/R

522 TLS/R

522 TLS/SR

22 SPIN/R
ruwharige tapijtstrookinlage
met borstelstrip

517 RB

522 RB
522 W/RB

ruwharige tapijtstrookinlage
met schraapprofiel

510 RK

517 RK

522 RK

527 RK

522 W/RK
ruwharige tapijtstrookinlage
met cassetteborstel

510 RCB

517 RCB

522 RCB

527 RCB

517 S/RCB

522 W/RCB
ruwharige tapijtstrookinlage
met rubberinlage

510 RG

517 RG

522 RG

542 S/RCB

522 WS/RCB
527 RG

517 S/RG

522 TLS/RG
rubberinlage

522 S/RCB

522 S/RG

542 S/RG

522 TLS/SRG

22 SPIN/G

schoonloopinlage MAXIMUS

517 M

522 M

527 M

522 W/M
Desso AirMaster®
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inbouwraam
inbouwraamhoogte

500/13
15,5 mm

22
500/20

500/25

20 mm

25 mm

500/30

500/20

30 mm

20 mm

500/25
25 mm

* Uitvoeringen met borstelstrip, schraapprofiel en cassetteborstel zijn minder berijdbaar! Neem contact met ons op.
Legenda:
DIPLOMAAT

MARSCHALL

PLAZA

RADIAAL

GS 17

SENATOR

TLS

KADETT
(kunststof)

ECOLINE

500/46
46 mm

emco DIPLOMAAT

Uitermate geschikt voor hotels, kantoorgebouwen,

De emco entreematten van het type DIPLOMAAT zijn ge-

huisartsenpraktijken en ééngezinswoningen

schikt voor entrees met een normale tot hoge frequentie.

<2000

Door de verschillende combinaties is er voor iedere entree
een passende oplossing – tegen extreem verkeer, weersbestendig en voor gebouwen met een speciaal architectonisch
ontworpen entree.

normaal
tot sterk

Zone 1, buitentoepassing: DIPLOMAAT 522 G
Zone 2, binnentoepassing: DIPLOMAAT 522 R

De meest succesvolle entreemat met vervangbare inlage.
Voor woon- en bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT
met tapijtstrookinlage

Belasting:

normaal tot sterk

Omschrijving:

oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in
de lengte als in de breedte volledig op maat
te maken. In alle vormen leverbaar.

Passages:

tot 2000 passages per dag
(type 510R en 510RK tot 400 passages per dag)

Begaanbaar/
Berijdbaar:

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

DIN 51130
Kleuren:

geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste,
ruwharige tapijtstroken
type RB: met tussen de profielen
gemonteerde borstelstrip
type RK: met tussen de profielen
gemonteerde schraapprofielen

slipvaste eigenschap R 11 en R 10 tapijtstrok/
schraapprofiel) volgens DIN 51130
tapijtstrook: standaard:lichtgrijs, antraciet, beige,
blauw; speciale kleuren verkrijgbaar: mauve,
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw,
zand en paars
voor type 510 R en 510 R: alleen standaardkleuren (p. 22)
borstelstrip: grijs, zwart

Brandbestendig: type 517R, 522R en 527R: brandbestendigheid
van de tapijtstroken in de kleuren lichtgrijs
en antraciet conform Cfl-s1 leverbaar

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm volgens
DIN 18650.

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Toebehoren4)

510 R

5

10

8,9

510 RK

5

10

10,8

517 R

5

17

9,2

517 R

EN 16005

3

17

9,8

517 RB

5

17

10,1

517 RK

5

17

10,3

522 R

5

22

10,0

522 R

EN 16005

3

22

10,7

522 RB

5

22

11,8

522 RK

5

22

12,3

527 R

5

27

10,5

527 R

EN 16005

3

27

11,3

527 RK

5

27

13,0

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
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Inbouwraamtype

Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

Afdekprofiel

Gewicht
(kg/m2)

Aanloopprofiel

Hoogte
(mm)

500/13

15,5 x 25 x 3

aluminium

3

3

3

500/20

20 x 30 x 3
20 x 25 x 3

aluminium,
r.v.s.2)

3

3

3

3

25 x 28 x 3

aluminium,

25 x 25 x 3

r.v.s.2),

3

3

3

3

25 x 30 x 3

messing

30 x 30 x 3
30 x 30 x 3
30 x 25 x 3

aluminium,
r.v.s.,2)
messing)

500/25

500/30

2)
3)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

LUMINA
inbouwraam

Type

R.v.s.profiel

Inbouwraam3)
Staafafstand1)
(mm.)

3

3
4)

T-profiel

Loopvlak:

Slipvastheid:

3

details voor toebehoren p. 70-79

Onderconstructies

inpandige en overdekte entree

Vuilvangbakken

Aanbeveling:

emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage (R)

517 R

510 R

Belasting: normaal
27

5

27

5

5
20

15,5

ca. 10

17

29

527 R

522 R

30

25

27

5

22

27

emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage en borstelstrip (RB)

522 RB

517 RB

27

25

20

5 9,5 5

22

5 9,5 5

17

27

emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage en schraapprofiel (RK)

517 RK

510 RK

Belasting: normaal
27

5 5 5

27

5 6 5

30

27

5 6 5

25

27

20

527 RK

522 RK

22

5 6 5

17

ca. 10

29
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De weersbestendige entreemat voor woon-, administratie- en bedrijfsgebouwen
met gemiddelde frequentie. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil.

emco DIPLOMAAT
met rubberinlage

Aanbeveling:

buiten

Slipvastheid:

Belasting:

normaal tot sterk

Omschrijving:

oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in
de lengte als in de breedte volledig op
maat te maken. In alle vormen leverbaar.

Passages:

tot 2000 passages per dag
(type 510G en 510GK tot 800 passages per dag)

Begaanbaar/
berijdbaar

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
gekartelde rubberinlagen.
type GB: met tussen de profielen
gemonteerde borstelstrip
type GK: met tussen de profielen
gemonteerd schraapprofiel

slipvaste eigenschap R 9 conform DIN 51130

DIN 51130
Kleuren:

borstelstrip: grijs, zwart

rubber: zwart

Brandbestendig: type 517G, 522G en 527G: brandbestendigheid van
de van de gehele mat conform EN 13501 Cfl-s1
leverbaar (gekeurd door het Textiles & Flooring
Institute GmbH)
Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650.

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)

12,8

517 G

5

17

14,4

517 G

EN 16005

3

17

15,5

517 GB

5

17

15,2

517 GK

5

17

16,5

522 G

5

22

14,3

522 G

EN 16005

3

22

15,3

522 GB

5

22

14,9

522 GK

5

22

15,7

527 G

5

27

17,0

527 G

EN 16005

3

27

18,1

527 GK

5

27

17,1

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
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500/13

15,5 x 25 x 3

aluminium

3

3

3

500/20

20 x 30 x 3
20 x 25 x 3

aluminium
r.v.s.2)

3

3

3

3

25 x 28 x 3

aluminium

25 x 25 x 3

messing

3

3

3

3

25 x 30 x 3

r.v.s.

30 x 30 x 3
30 x 30 x 3
30 x 25 x 3

aluminium
messing
r.v.s.2)

500/25

500/30

2)
3)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

3

2)

3
4)

3

details voor toebehoren p. 70-79

Onderconstructies

11,5

10

Vuilvangbakken

10

5

Materiaal

T-profiel

5

510 GK

Afm.
(H x B x D)
in mm

Afdekprofiel

510 G

Inbouwraamtype

Aanloopprofiel

Gewicht
(kg/m2)

R.v.s.profiel

Hoogte
(mm)

Type

Toebehoren4)
LUMINA
inbouwraam

Staafafstand1)
(mm.)

emco DIPLOMAAT met rubberinlage (G)

510 G

517 G

Belasting: normaal
27

5

27

5

5
20

15,5

ca. 10

17

29

522 G

527 G

30

25

27

5

22

27

emco DIPLOMAAT met rubberinlage en borstelstrip (GB)

522 GB

517 GB

27

25

20

5 9,5 5

22

5 9,5 5

17

27

emco DIPLOMAAT met rubberinlage en schraapprofiel (GK)

510 GK

517 GK

Belasting: normaal
27

527 GK

27

5 6 5

30

27

5 6 5

25

22

27

20

15,5

522 GK

5 6 5

17

5 5 5

ca. 10

29

Meer informatie via www.emco-bau.com
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De „beste” tegen extra veel grof vuil. Voor woon-, administratieen bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT
met cassetteborstel
met cassetteborstel en rubberinlage
Slipvastheid:

normaal tot sterk

Omschrijving:

oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de
lengte als in de breedte volledig op maat te
maken. Niet te leveren met borstelstrip.
In alle vormen leverbaar.

DIN 51130
Kleuren:

Passages:

tot 2000 passages per dag
(type CB tot 400 passages per dag)

Begaanbaar/
berijdbaar:

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geintegreerde, slijtvaste, weersbestendige
cassetteborstels voorzien parallel gemonteerde
borstels of gekartelde rubber inlagen

borstelstrip: grijs, zwart

rubber: zwart

Brandbestendig: brandbestendigheid van de van de gehele mat
(alleen 517, 522 en 527 met zwarte borstels)
conform EN 13501 Cfl-s1 leverbaar (gekeurd
door Textiles & Flooring Institute GmbH)
Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Toebehoren4)

5

105)

11,5

510 GCB

5

105)

11,1

517 CB

5

175)

11,6

517 GCB

5

17

5)

13,7

522 CB

5

225)

12,5

522 GCB

5

225)

14,0

527 CB

5

275)

14,5

527 GCB

5

275)

15,8

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
5)
daadwerkelijke mathoogte: + 1 tot 2 mm.

40
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Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

500/13

15,5 x 25 x 3

aluminium

20 x 30 x 3

aluminium

20 x 25 x 3

r.v.s.2)

25 x 28 x 3

aluminium

25 x 25 x 3

messing

25 x 30 x 3

r.v.s.2)

30 x 30 x 3

aluminium

30 x 30 x 3

messing

30 x 25 x 3

r.v.s.2)

500/20

500/25

500/30
2)
3)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

3

Afdekprofiel

510 CB

Inbouwraamtype

Aanloopprofiel

Gewicht
(kg/m2)

R.v.s.profiel

Hoogte
(mm)

Type

LUMINA
inbouwraam

Inbouwraam3)
Staafafstand1)
(mm.)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
4)

3

details voor toebehoren p. 70-79

Onderconstructies

Belasting:

slipvaste eigenschap R 11 (rubber/cassetteborstel),
R 13 (cassetteborstel) conform DIN 51130

Vuilvangbakken

buiten

T-profiel

Aanbeveling:

emco DIPLOMAAT met cassetteborstel (CB)

510 CB

517 CB

Belasting: normaal
27

5

5
15,5

20

17

ca. 10

29

522 CB

27

30

25

5

27

5

22

27

527 CB

emco DIPLOMAAT met rubberlinge en cassetteborstel (GCB)

510 GCB

517 GCB

Belasting: normaal
5

27

29

20

27
ca. 27

5

25

ca. 22

27

527 GCB

5

30

522 GCB

ca. 17

15,5

ca. 10

5
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Het multitalent voor de zones 1 en 2. Voor woon-, administratieen bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT
met tapijtstrookinlage en cassetteborstel
met tapijtstrook- en rubberinlage
Aanbeveling:

inpandige en overdekte entree

Belasting:

normaal tot sterk

Omschrijving:

oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de
lengte als in de breedte volledig op maat te maken.
Niet te leveren met borstelstrip. In alle vormen
leverbaar.

Passages:

tot 2000 passages per dag
(type 510 RCB en 510 RG tot 400 passages per dag)

Begaanbaar/
berijdbaar:

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
ruwharige tapijtstroken gecombineerd met:
type RCB: parallel gemonteerde cassetteborstels
type RG: gekartelde rubberinlagen

Slipvastheid:

DIN 51130

slipvaste eigenschap R 10 (tapijtstroken/rubber)
conform DIN 51130

Kleuren:

tapijtstrook: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige,
blauw; speciale kleuren verkrijgbaar: mauve,
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw,
zand en paars
voor type 510 RCB en 510 RG: alleen standaardkleuren (p. 22)
cassetteborstel: grijs, zwart
rubberinlage: zwart

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)

5

10

10,2

517 RCB

5

175)

10,6

517 RG

5

17

11,8

522 RCB

5

225)

11,7

522 RG

5

22

12,2

527 RCB

5

275)

12,3

527 RG

5

27

13,8

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
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500/13

15,5 x 25 x 3

aluminium

3

3

3

500/20

20 x 30 x 3
20 x 25 x 3

aluminium
r.v.s.2)

3

3

3

3

500/25

25 x 28 x 3
25 x 25 x 3
25 x 30 x 3

aluminium
messing
r.v.s.2)

3

3

3

3

500/30

30 x 30 x 3
30 x 30 x 3
30 x 25 x 3

aluminium
messing
r.v.s.2)

2)
3)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

3

3
4)
5)

Onderconstructies

510 RG

Vuilvangbakken

9,8

Materiaal

T-profiel

105)

Afm.
(H x B x D)
in mm

Afdekprofiel

5

Inbouwraamtype

Aanloopprofiel

510 RCB

Gewicht
(kg/m2)

R.v.s.profiel

Hoogte
(mm)

Type

Toebehoren4)
LUMINA
inbouwraam

Staafafstand1)
(mm.)

3

details voor toebehoren p. 70-79
daadwerkelijke mathoogte: + 1 tot 2 mm

emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage en cassetteborstel (RCB)

517 RCB

510 RCB

Belasting: normaal
27

20

15,5

527 RCB

522 RCB

27

30

25

5

27

5

22

27

5

17

5

ca. 10

29

emco DIPLOMAAT met tapijtstrook- en rubberinlage (RG)

517 RG

510 RG

Belasting: normaal
27

27

5

30

27

5

25

22

20

15,5

527 RG

522 RG

27

5

17

5

ca. 10

29

Meer informatie via www.emco-bau.com
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De stijlvolle entreemat. Voor alle gebouwen met een
normale frequentie en individuele vormgeving.

emco DIPLOMAAT
met inlage MAXIMUS

Kleuren:

Belasting:

normaal

Omschrijving:

oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de
lengte als in de breedte volledig op maat te
maken. In alle vormen leverbaar.

Passages:

tot 1000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

rolstoelen, kinderwagens, winkelwagens,
transportkarretjes

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste MAXIMUS-inlagen van
100 % polyamide met een rugcoating van vinyl

12 standaardkleuren/standaarddessins:
zwart, antraciet, grijs, bruin en beige
Unikleur: blauw en rood

Brandbestendig: brandbestendigheid van de inlage conform
EN 13501, classificatie Bfl-s1 (gekeurd door
Textiles & Flooring Institute GmbH)

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)

5

17

9,2

500/20

522 M

5

22

10,0

527 M

5

27

10,5

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber

2)
3)

Materiaal

20 x 30 x 3

aluminium

20 x 25 x 3

r.v.s.2)

500/25

25 x 28 x 3
25 x 25 x 3
25 x 30 x 3

aluminium
messing
r.v.s.2)

500/30

30 x 30 x 3
30 x 30 x 3
30 x 25 x 3

aluminium
messing
r.v.s.2)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

T-profiel

517 M

Afm.
(H x B x D)
in mm

Afdekprofiel

Inbouwraamtype

Aanloopprofiel

Gewicht
(kg/m2)

R.v.s.profiel

Hoogte
(mm)

Type

Toebehoren4)
LUMINA
inbouwraam

Staafafstand1)
(mm.)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
4)

Onderconstructies

binnen

Vuilvangbakken

Aanbeveling:

3

details voor toebehoren p. 70-79

Kleuren:

80.01
zwart

44

81.01
zwart
gedessineerd

80.02
antraciet

81.02
antraciet
gedessineerd

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

80.03
grijs

81.03
grijs
gedessineerd

80.04
bruin

81.04
bruin
gedessineerd

80.05
beige

81.05
beige
gedessineerd

80.06
blauw

80.07
rood

emco DIPLOMAAT met inlage MAXIMUS

522 M

27

5

20

27

22

5

17

27

5

25

517 M

30

27

527 M
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emco ECOLINE®
PIONEER

Ideaal voor huisartsenpraktijken, banken,

De emco ECOLINE® PIONEER toont op een waardige manier

hotels, kantoren, winkelcentra etc.

met de beschikbare middelen om te gaan. Te gebruiken bin-

>2000

nen één van onze systeemcombinaties beschermt zij zowel
de gebruiker als de natuurlijke samenleving.
Zone 2, binnentoepassing: ECOLINE® PIONEER

extreem

Recyclebaar entreemattensysteem voor de inpandige en overdekte entree.
Uitermate geschikt voor de opname van vocht, fijn vuil en fijn stof.

emco ECOLINE® PIONEER
AirMaster®

technology inside

Comfortklasse van
de inlage (EN 1307): 33 zwaar conform klasse 4

Aanbeveling:

inpandige en overdekte entree

Belastbaarheid:

extreem

Omschrijving:

oprolbare, uiterst duurzame slijtvaste entreemat,
geschikt voor rolstoelen. Is zowel in de lengte als
in de breedte volledig op maat te maken.

Passages:

tot 2000 passages per dag (12)
vanaf 2000 passages per dag (22)

Berijdbaarheid:

rolstoel, kinderwagen, winkelwagens, transportkarretjes, personenauto‘s en hefwagens.

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige
lussenpool inlagen (polyamide 6) met verbeterde
stof- en vochtopname (DESSO AirMaster®).

Slipvastheid:

slipvaste eigenschap R 12 (DESSO AirMaster®)
conform DIN 51130

Kleuren:

antraciet, beige, bruin, grijs

Brandbestendig:

12 mm: brandbestendigheid van de entreemat
conform EN 13501 in Cfl-s1
22 mm: brandbestendigheid van de entreemat
conform EN 13501 in Bfl-s1

Verbinding:

r.v.s.-kabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm, speciaal voor
automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

Hoogte ca.
(mm)

Materiaal‑
diktes
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Aanbevolen
diepte/
loopdiepte
per stuk
(kg/100 cm2)

Breedte
(mm)

12

1,7

12

1500

1900 (max.)

1,7

15,2

3000

1900 (max.)

Een mattendeling volgens voorschrift: tot een profiellengte
van 1900 mm of een maximaalgewicht van 45 kg.

1)
2)

Type

Afmetingen
(H x W x D)

Materiaal

T-profiel

22

(mm)

Afdekprofiel

5

3000 (max. )

500/13

15,5 x 25 x 3

Aluminium

3

3

3

3

25 x 28 x 3

Aluminium

25 x 25 x 3

Messing

3

3

3

3

25 x 30 x 3

R.v.s.2)

3000 (max. )
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Beige
Nr. A886-1958

Bruin
Nr. A886-9104

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

500/25

afstandhouder van rubber (TPE)
r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)

Kleuren:

Antraciet
Nr. A886-9511

Toebehoren4)
LUMINA

5

Inbouwraam3)

Looplengte

Staalprofiel
met
opschrift

Standaard
profielafstand ca. 1)
(mm)

www.emco-bau.com

Grijs
Nr. A886-1504

details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83
4)
details voor toebehoren p. 70-79

3)

De entreemat die telkens
weer een entreemat wordt.
emco ECOLINE® PIONEER

12 mm

22 mm

25

15,5

ca. 12

5

ca. 22

45

45

Overzicht van eigenschappen
Volledig om te bouwen tot grondstof wanneer
de mat vervangen dient te worden
Neemt stoffen zeer goed op
Beschikbaar in vier kleuren
Kan volledig naar wens worden geproduceerd

Höhe ca.
(mm)

Neemt effectief vuil op
Sterk en duurzaam
Service ondersteuning
Uiterst belastbaar
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emco MARSCHALL,
emco PLAZA

Voor gebouwen met een extreem

In zone 2 zorgen de emo producten MARSCHALL en PLAZA

zware frequentie

voor een schone binnentoepassing en een harmonische in-

>2000

druk. Hier wordt met de hulp van tapijtinlagen, eventueel ge-

>5000

combineerd met rubber inlagen, textielborstel of cassettekg

borstel vuil opgevangen. De emco inlagen zijn probleemloos
te vervangen.

extreem

extreem ++
Zone 2, binnentoepassing: emco MARSCHALL

Het multitalent onder de belastbare uitvoeringen voor de zones 1 en 2.
Voor gebouwen met extreme frequentie, zoals winkelcentra en luchthavens. Uitermate geschikt voor de opname van grof en fijn vuil.

emco MARSCHALL
Slipvastheid:

oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat
voor een opliggende en vrijdragende toepassing,
geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als
in de breedte volledig op maat te maken. In alle
vormen leverbaar.

Passages:

vanaf 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
personenauto, heftruck

Draagprofiel:

versterkt contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
ruwharige tapijtstroken gecombineerd met:
typ RG: gekartelde rubberinlagen
typ RCB: parallel gemonteerde cassetteborstels

Kleuren:

tapijtstrook: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige,
blauw; speciale kleuren verkrijgbaar: mauve,
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw,
zand en paars (p. 22)
rubber: zwart
cassetteborstel: grijs, zwart

Brandbestendig: type 517 S/R en 522 S/R: brandbestendigheid van
de tapijtstrokeninlage in de kleuren lichtgrijs en
antraciet conform EN 13501 Cfl-s1 leverbaar

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Toebehoren4)

517 S/R

Hoogte
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

5

17

12,7

517 S/R

EN 16005

3

17

13,2

517 S/RG

5

17

14,7

517 S/RCB

5

17 5)

14,0

522 S/R

5

22

15,0

522 S/R

EN 16005

3

22

15,5

522 S/RG

5

22

18,0

522 S/RCB

5

22 5)

17,5

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
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Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

Inbouwraamtype

500/20

500/25

2)
3)

Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

20 x 30 x 3

aluminium

20 x 25 x 3

r.v.s.2)

25 x 28 x 3

aluminium

25 x 25 x 3

messing

25 x 30 x 3

r.v.s.2)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

3

4)
5)

R.v.s.profiel

Type

LUMINA
inbouwraam

Inbouwraam3)
Staafafstand1)
(mm.)

Onderconstructies

Omschrijving:

DIN 51130

Vuilvangbakken

extreem

T-profiel

Belasting:

slipvaste eigenschap R 9 (rubber), R 10 (tapijtstroken/rubber) en R 11 (tapijtstrook) en R 13
(textiel- en cassetteborstel) conform DIN 51130

Afdekprofiel

inpandige en overdekte entree

Aanloopprofiel

Aanbeveling:

3

3

3

3

3

3

3

3

details voor toebehoren p. 70-79
daadwerkelijke mathoogte van de
inlage CB: + 1 tot 2 mm

Grove vezel

522 S/R

517 S/R

29

Grove vezel

517 S/RG

522 S/RG

29

522 S/RCB

29

5

20

ca. 17

30

Grove vezel

5

25

517 S/RCB

25

20

emco MARSCHALL met tapijtstrookinlage en cassetteborstel (RCB)

5

ca. 22

5

ca. 17

30

25

20

emco MARSCHALL met tapijtstrook- en rubberinlage (RG)

5

ca. 22

5

ca. 17

30

ca. 22

emco MARSCHALL met tapijtstrookinlage (R)
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De weersbestendige entreemat onder de belastbare uitvoeringen. Voor gebouwen
met extreme frequentie. Uitermate geschikt voor de opname van grof en fijn vuil.

emco MARSCHALL

oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat
voor een opliggende en vrijdragende toepassing,
geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als
in de breedte volledig op maat te maken. In alle
vormen leverbaar.

Passages:

vanaf 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
personenauto, heftruck

Draagprofiel:

versterkt contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
gekartelde rubberinlage en/of cassetteborstel
met parallel gemonteerde borstels.

Kleuren:

rubber: zwart
cassetteborstel: grijs, zwart

Brandbestendig: type 517 S/G en 522 S/G: brandbestendigheid van
de gehele mat conform EN 13501 Cfl-s1 leverbaar
type 517 S/CB en 522 S/CB: brandbestendigheid
van de gehele mat (alleen met zwarte borstels)
conform EN 13501 Cfl-s1 leverbaar (gekeurd door
Textiles & Flooring Institute GmbH)
Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)
Gewicht
(kg/m2)

517 S/G

5

17

16,8

517 S/G

EN 16005

3

17

17,4

517 S/CB
517 S/GCB

5

17

5)

15,3

5

17 5)

16,0

522 S/G

5

22

21,0

522 S/G

EN 16005

3

22

21,7

522 S/CB

5

22 5)

18,5

522 S/GCB

5

22 5)

20,5

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
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Inbouwraamtype

500/20

500/25

2)
3)

Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

20 x 30 x 3

aluminium,

20 x 25 x 3

r.v.s. 2)

25 x 28 x 3

aluminium,

25 x 25 x 3

r.v.s.2),

25 x 30 x 3

messing

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

3

4)
5)

R.v.s.profiel

Hoogte
(mm)

Toebehoren4)
LUMINA
inbouwraam

Type

Staafafstand1)
(mm.)

Onderconstructies

Omschrijving:

DIN 51130

Vuilvangbakken

extreem

slipvaste eigenschap R 9 (rubber), R 10 (tapijtstroken/rubber) en R 13 (tapijtstroken) conform
DIN 51130

T-profiel

Belasting:

Slipvastheid:

Afdekprofiel

buiten

Aanloopprofiel

Aanbeveling:

3

3

3

3

3

3

3

3

details voor toebehoren p. 70-79
daadwerkelijke mathoogte van de
inlage CB: + 1 tot 2 mm

emco MARSCHALL met rubberinlage (G)

517 S/G

29

25

20

5

ca. 22

5

ca. 17

30

522 S/G

emco MARSCHALL met cassetteborstel (CB)

517 S/CB

29

25

20

5

ca. 22

5

ca. 17

30

522 S/CB

emco MARSCHALL met rubberinlage en cassetteborstel (GCB)

29
ca. 22

5

20

ca. 17

30

522 S/GCB

5

25

517 S/GCB
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De sterkste onder de belastbare uitvoeringen. Voor een betere vuilopname
in gebouwen met extreme frequentie, zoals winkelcentra en luchthavens.

emco PLAZA
Aanbeveling:

buitenentree:
type 542 S/G, 542 S/CB en 542 S/GCB
inpandige en overdekte buitenentree:
type 542 S/R, 542 S/RG en 542 S/RCB

Slipvastheid:

DIN 51130
Kleuren:

Belasting:

extreem ++

Omschrijving:

oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat
voor een opliggende en vrijdragende toepassing,
geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als
in de breedte op maat te maken. Tevens berijdbaar met transportkarretjes en heftruck. Door
de bijzondere hoogte en profielvorm kan er meer
vuil tussen de profielen worden opgenomen.

slipvaste eigenschap R 9 (rubber), R 10 (tapijtstroken/rubber), R 11 (tapijtstrook) en R 13
(cassetteborstel) conform DIN 51130
rubber: zwart
cassetteborstel: grijs, zwart
tapijtstrook: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige,
blauw; speciale kleuren verkrijgbaar: mauve,
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw,
zand en paars (p. 22)

Brandbestendig: type 542 S/R: brandbestendigheid van de
tapijtstroken in de kleuren lichtgrijs en antraciet
conform EN 13501 Cfl-s1 leverbaar
type 542 S/G: brandbestendigheid van de gehele
mat conform EN 13501 Cfl-s1 leverbaar
type 542 S/CB: brandbestendigheid van de gehele
mat (alleen met zwarte borstels) conform EN
13501 Cfl-s1 leverbaar (gekeurd door Textiles &
Flooring Institute GmbH)

Passages:

vanaf 5000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
personenauto, heftruck

Draagprofiel:

dikwandig, contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
ruwharige tapijtstroken, eventueel gecombineerd
met de gekartelde rubberinlage en/of cassetteborstel met parallel gemonteerde borstels.

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)
Staafafstand1)
(mm.)

Hoogte
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

542 S/G

5

42

34,1

542 S/CB

5

42

542 S/GCB

5

42

542 S/R

5

42

25,0

Type

56

31,1

542 S/RG

5

42

29,3

5

42 5)

26,4

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

2)
3)

Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

47,5 x 35 x 4,5

aluminium

46 x 25 x 3

r.v.s.2)

27,7
5)

542 S/RCB

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber

Inbouwraamtype

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

500/46

4)
5)

details voor toebehoren p. 70-79
daadwerkelijke mathoogte van de
inlage CB: + 1 tot 2 mm

emco PLAZA met rubberinlage (G)

emco PLAZA met cassetteborstel (CB)

542 S/CB

542 S/G

30

4,5

35

35

emco PLAZA met rubberinlage en cassetteborstel (GCB)

emco PLAZA met tapijtstrookinlage (R)

Grove vezel

542 S/R
4,5

30

5

35

35

emco PLAZA met tapijtstrookinlage en cassetteborstel (RCB)

Grove vezel

30

4,5

47,5

42

5

35

Grove vezel

542 S/RCB

4,5

5

42

542 S/RG

47,5

emco PLAZA met tapijt- en rubberinlage (RG)

30

4,5

42

47,5

42

5

47,5

542 S/GCB
30

4,5

47,5

47,5

5

42

5

42

30

35
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Ideaal voor speciale
toepassing

emco SENATOR, emco TLS, emco SPIN® SAFE, emco GS 17, emco KADETT en emco RADIAAL
Voor de binnen- en overdekte buitenentree biedt emco voor iedere toepassing de juiste entreemat. De emco SENATOR zorgt met het extra brede profiel voor een harmonische vormgeving in
combinatie met een hoge belastbaarheid. De emco RADIAAL is de oplossing voor architectonisch indrukwekkende projecten met ronde vormen. Een alternatief als gesloten mat (GS 17)
kan toegepast worden voor gebouwen met extreme frequentie, bijvoorbeeld winkelcentra. De
emco KADETT biedt een speciale oplossing voor entrees met detectiepoortjes.
Project: Kantoorgebouw te Glasgow, Schotland

Het extra brede profiel voor alle gebouwen waarin hoge eisen worden
gesteld aan de belastbaarheid en een harmonische vormgeving.
Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil.

emco SENATOR
Aanbeveling:

binnen en overdekte buitenentree

Slipvastheid:

Belasting:

sterk, type 522 W/SR: extreem

Omschrijving:

oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat
met extra brede profielen. Geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als in de breedte
volledig op maat te maken. In alle vormen
leverbaar.

Passages:

tot 2000 passages per dag
(type 522 M tot 1000 passages per dag,
type 522 WS vanaf 2000 passages per dag)

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
type W/SR: ook personenauto en heftruck

Draagprofiel:

dikwandig, contactgeluidgedempt, versterkt
aluminium draagprofiel

Loopvlak:

type R/SR: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige tapijtstrookinlagen
type RB/RK: met tussen de profielen gemonteerd
borstelstrip en schraapprofiel
type M: geïntegreerde, slijtvaste MAXIMUSinlagen van 100 % polyamide met een
rugcoating van vinyl
type CB: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige cassetteborstel met parallel gemonteerde
borstels
type Outdoor: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige polypropyleen inlage. UV-resistent.
Hoog borsteleffect.

slipvaste eigenschap R 11 conform DIN 51130

DIN 51130
Kleuren:

tapijtstrook: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige,
blauw; speciale kleuren verkrijgbaar: mauve,
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw,
zand en paars (p. 22)
cassetteborstels: grijs, zwart
borstelstrip: grijs, zwart
OUTDOOR: antraciet, lichtgrijs, rood
MAXIMUS: 12 standaardkleuren/standaarddessins (uni- en gedessineerde kleuren): zwart,
antraciet, grijs, bruin en beige. Uni: blauw en
rood. De toepassing met logo in aluminium
profiel is eventueel ook leverbaar.

Brandbestendig: MAXIMUS: brandbestendigheid van de inlage
conform EN 13501, classificatie Bfl-s1 (gekeurd
door Textiles & Flooring Institute GmbH)

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)

10,6

3

3

522 WS/R

5

22

16,0

3

522 W/RCB

5

22

11,6

3

522 WS/RCB

5

22

15,4

3

522 W/RK

5

22

12,5

522 W/RB

5

22

13,0

522 W/M

5

22

10,6

522 W/MI

5

22

10,6

522 W/OUTDOOR
522 WS/
OUTDOOR

5

22

5

22

25 x 28 x 3

aluminium,

25 x 25 x 3

r.v.s. 2),

25 x 30 x 3

messing

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11,0

3

3

3

3

3

16,0

3

3

3

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber
Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

500/25

2)
3)

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

4)

Onderconstructies

22

Materiaal

Vuilvangbakken

R.v.s.profiel

5

Afm.
(H x B x D)
in mm

T-profiel

LUMINA
inbouwraam

522 W/R

Inbouwraamtype

Afdekprofiel

Gewicht
(kg/m2)

Aanloopprofiel

Hoogte
(mm)

Type

60

Toebehoren4)

Staafafstand1)
(mm.)

3

3

3

3

3

3

details voor toebehoren p. 70-79

emco SENATOR met brede tapijtstrookinlage (R)

emco SENATOR versterkt profiel met brede tapijtstrookinlage (R)

522 WS/R

522 W/R

belasting:
extreem

auch für freitragende
Verlegung geeignet
3

5

3

25

25

52
ca. 22

5

ca. 22

50

28

28

emco SENATOR met brede tapijtstrookinlage en cassetteborstels (RCB)

522 W/RCB

52

27

522 W/RK

5

29

25

25

ca. 22

5

emco SENATOR met brede tapijtstrookinlage en schraapprofiel (RK)

emco SENATOR met brede tapijtstrookinlage en borstelstrip (RB)

522 W/RB

50

3

3

25

25

5 9,5 5

ca. 22

565

ca. 22

50

belasting:
extreem

522 WS/RCB

ca. 22

50

emco SENATOR met brede tapijtstrookinlage en cassetteborstels (RCB)

28

28

emco SENATOR met inlage MAXIMUS (M)

emco SENATOR IMAGE met inlage MAXIMUS (MI)

522 W/M

3

5

28

28

emco SENATOR met brede inlage OUTDOOR (OUTDOOR)

522 W/
OUTDOOR

522 WS/
OUTDOOR

52

25
28

5

3

ca. 22

3

ca. 22

5

belasting:
extreem

25

emco SENATOR met brede inlage OUTDOOR (OUTDOOR)

50

3

25

25

50
ca. 22

5

ca. 22

50

individueel
bedrukbaar

522 W/MI

28
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De entreemat met een dubbele functie:
Gidssysteem en reiniging van de inpandige
entree en overdekte buitenentree.

emco TLS
Gidssysteem in combinatie met reinigende werking in één systeem gecombineerd

Aanbeveling:

type G: buitentoepassing
type R: binnen- en overdekte buitentoepassing

Omschrijving:

Het in contrasterende kleuren uitgevoerde emco
TLS gidssysteem, met parallel aan en haaks op de
ooprichting, liggende aluminium profielen met
bovendien verschillende hoogtes. Het gidssysteem
is zowel met de schoenzolen als met een ondersteunende stok te herkennen en helpt de visueel
beperkte met het vinden van deuren en het
opmerken van gevaarlijke situaties. Ook voor
mensen zonder visuele beperking kan het gidssysteem ondersteuning bieden bij de oriëntatie.
Voor mensen met een beperkt zicht biedt het
visuele ondersteuning door de contrasterende
kleuren en is het eenvoudig te onderscheiden
van de overige entreematten.

Hoogte:

ca. 22 mm

Passages:

DIPLOMAAT: tot 2000 passages per dag
MARSCHALL: vanaf 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

rolstoelen, kinderwagens, winkelwagens,
transportkarretjes

Draagprofiel:

versterkt draagprofiel van aluminium met aan de
onderzijde geluiddempende stroken. In het geval
van het gidssysteem afwisselend leverbaar in twee
hoogtes (17 en 22 mm). Optioneel is het aluminium
te anodiseren.

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste
tapijtstroken (grove vezel) of gekartelde
rubber inlage

Slipvastheid:

slipvaste eigenschap R11 (tapijtstrook)
en R9 (rubber) conform DIN 51130

DIN 51130
Kleuren:

tapijtstrook: lichtgrijs, antraciet
rubber: zwart
aluminium draagprofiel: wit, zwart (optioneel)

Verbinding:

met draadeinden

Draaipunt:

350 x 350 mm tot 1000 x 1000 mm

Technische
gegevens:

Verder informatie over de afzonderlijke
typen vindt u op pagina:
DIPLOMAAT 522 R: z. p. 36
DIPLOMAAT 522 G: z. p. 38
DIPLOMAAT 522 RG: z. p. 42
MARSCHALL 522 S/R: z. p. 52
MARSCHALL 522 S/RG: z. p. 52
MARSCHALL 522 S/G: z. p. 54

Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwramen

Standaard
profielafstand
ca. (mm)

Hoogte
ca.
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

3

22

14,0

Product

Type

Inlage

522 TLS/R

tapijtstrook

DIPLOMAAT

522 TLS/G

rubber

522 TLS R/G

tapijtstrook/rubber

9,6

522 TLS S/R

tapijtstrook

15,0

MARSCHALL

522 TLS S/G

rubber

522 TLS S/RG

tapijtstrook/rubber

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84

1)
2)

Inbouwraamtype

Afmeting in mm
(h x b x d)

Materiaal

500/25

25 x 28 x 3

aluminium

9,6

3

22

14,4
9,6

afstandhouder van rubber
details m.b.t. inbouwramen p. 70

meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage TLS (R)

522 TLS/R
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3

27
25

ca. 17
ca. 22

27

Het geïntegreerde gidssysteem in de emco entreematten:
Hoogwaardig en conform de eisen met r.v.s.-elementen
voor de inpandige entree en overdekte buitenentree.

emco SPIN®SAFE
Entreemat gecombineerd met r.v.s.-elementen conform DIN 32984

Aanbeveling:

type G: buitentoepassing
type R: binnen- en overdekte buitentoepassing

Omschrijving:

Het taktiele gidssysteem bestaande uit robuuste
r.v.s.-elementen, bekend vanuit de DIN 32984. Voor
mensen met een visuele beperking biedt het
materiaal sterke contrasterende eigenschappen.
Ook de de auditieve indruk verandert bij het
gebruik van een stok voor mensen met een visuele
beperking. De geïntegreerde r.v.s.-elementen zijn in
smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering
leverbaar (steeds 3 aluminium profielen waardoor
hij oprolbaar blijft. In de breedte volledig op maat
te maken, in de looplengte zijn 100 mm stappen
mogelijk. Optioneel leverbaar met noppen om het
nog meer op te laten vallen.

Hoogte:

25,9 mm

Passages:

SPIN® SAFE/G: tot 2000 passages per dag
SPIN® SAFE/R: tot 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

rolstoelen, kinderwagens, winkelwagens,
transportkarretjes

Draagprofiel:

versterkt draagprofiel van aluminium met aan de
onderzijde geluiddempende stroken

Product

Type

Inlage

22 SPIN/R

tapijtstrook

SPIN® SAFE
22 SPIN/G

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste
tapijtstroken (grove vezel) of gekartelde rubber
inlage gecombineerd met r.v.s.-profielen

Slipvastheid:

slipvaste eigenschap R9 (r.v.s.-profiel), R11 (tapijtstrook) en R9 (rubber) conform DIN 51130

DIN 51130
Kleuren:

tapijtstrook: antraciet
rubber: zwart

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Draaipunt:

450 x 450 mm

Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwramen

Standaard
profielafstand
ca. (mm)

Hoogte
ca.
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

5

25,9

27,7

Inbouwraamtype

Afmeting in mm
(h x b x d)

Materiaal

500/25

25 x 28 x 3

aluminium

rubber

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84

1)
2)

afstandhouder van rubber
details m.b.t. inbouwramen p. 70

meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

emco SPIN® SAFE met tapijtstrookinlage (R)

Nieuw!

22 SPIN/R
5

96

25

25,9
ca. 22

27

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2018
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Het alternatief in gesloten uitvoering voor gebouwen met extreme frequentie.
Uitermate geschikt voor de opname van zowel grof als fijn vuil.

emco GS 17
gesloten profiel

Aanbeveling:

buiten: GS 17 G
binnen: GS 17 M

Kleuren:

rubber: zwart
tapijtstrook: lichtgrijs, antraciet, beige en blauw

Belasting:

sterk tot extreem

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Omschrijving:

gesloten, slijtvaste entreemat met geïntegreerd
schraapprofiel; geschikt voor rolstoelen.

Bestektekst:

www.emco-bau.com

Passages:

vanaf 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
heftruck

Draagprofiel:

versterkt contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste
type G: weersbestendige gekartelde rubberinlage
typ R: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
ruwharige tapijtstroken,

Inbouwraam3)
Hoogte
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

GS 17 G

17

17,4

GS 17 R

17

15,2

Inbouwraamtype

500/20

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84

2)
3)

emco GS 17 met rubberinlage (G)

Afm.
(H x B x D)
in mm
20 x 30 x 3

aluminium
r.v.s.2)

20 x 25 x 3

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen, uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

emco GS 17 met tapijtstrookinlage (R)

GS 17 G

GS 17 R

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.20188

ca. 17

37

20

ca. 17

37
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Materiaal

20

Type

De specialist voor entrees met detectiepoortjes.
Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil.

emco KADETT
met tapijtstrookinlage

Aanbeveling:

binnen en overdekte buitenentree

Belasting:

normaal tot sterk

Omschrijving:

oprolbare, slijtvaste entreemat, geschikt voor
rolstoelen, is zowel in de lengte als in de breedte
volledig op maat te maken. In alle vormen
leverbaar.

Passages:

tot 400 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes

Draagprofiel:

van lichtgrijs, hoogwaardige harde kunststof; aan
de onderzijde voorzien van antislipstroken
(temperatuurbestendig tot ca. 40 °C)

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste,
verrottingsvaste, ruwharige tapijtstroken

Kleuren:

lichtgrijs, antraciet, beige en blauw

Verbinding:

met kunststof ommantelde staalkabel

Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam2)
Hoogte
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Inbouwraamtype

Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

5

15

6,2

500/18

18 x 28 x 3

aluminium

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber

2)

details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen, uitsparingen
en afschuiningen p. 82-83

emco KADETT kunststof mat met tapijtstrookinlage (R)

515 R

29

5

18

515 R

Staafafstand1)
(mm.)

ca. 15

Type
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De uitvoering voor architectonisch indrukwekkende projecten.
Perfect in vorm voor alle entrees met ronde vormen.

emco RADIAAL
met tapijtstrookinlage

Toepassing:

binnen en overdekte buitenentree

Belasting:

sterk tot extreem

Omschrijving:

slijtvaste, radiaal entreemat; inbouwraam en
entreemat als een eenheid; geschikt voor
rolstoelen. Tevens berijdbaar met heftruck en
personenauto. In alle vormen leverbaar.

Slipvastheid:

slipvaste eigenschap R 11

DIN 51130

Passages:

vanaf 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
personenauto, heftruck

Draagprofiel:

sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak:

geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige
ruwharige tapijtstroken

Kleuren:

tapijtstrook: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige,
blauw; speciale kleuren verkrijgbaar: mauve,
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw,
zand en paars (p. 22)

Verbinding:

met draadeinden

Automatische
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automatische deursystemen conform DIN 18650

DIN 18650
Bestektekst:

www.emco-bau.com

Inbouwraam3)
Type

Staafafstand1)
(mm.)

Hoogte
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Inbouwraamtype

5

22

19,2

500/25

522 RD/R

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 83
Belastingsopgaven p. 84
1)
afstandhouder van rubber

2)
3)

Afm.
(H x B x D)
in mm

Materiaal

25 x 28 x 3

aluminium

25 x 25 x 3

r.v.s.2)

25 x 30 x 3

messing

r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
details m.b.t. inbouwramen p. 70
meerprijzen voor rondingen,
uitsparingen en afschuiningen p. 82-83

emco RADIAAL (RD) met tapijtstrookinlage (R)

522 RD/R

ca. 22

29

66

5

25

M
str inim
aa
l R ale
60
0

Max. profiellengte 3000 mm

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2018
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Service en
toebehoren

De op maat gemaakte concepten van de emco entreematsystemen en
schoonloopzones maken het mogelijk om voor ieder afzonderlijk project
een eigen toepassing te creëren. Onze professionaliteit eindigt echter
niet na de matrand, wij bieden ook een groot assortiment aan accessoires waardoor de mat nog beter tot zijn recht komt zowel qua functie als
uitstraling. Bovendien kan onze service-afdeling u helpen met het inmeten en plaatsen tot aan het onderhouden en reinigen van de entreemat.

emco Inbouwraam 500

Inbouwraam type 500 met hoekprofielen, hoeken in verstek gezaagd. Maatvaste schroefverbindingen d.m.v. meegeleverde hoekverbindingen. Levering
inclusief inmetselankers. Bij toepassing
in een natte omgeving kunnen desgewenst roestvaststalen inmetselankers
geleverd worden. De inbouwramen zijn
gereed voor plaatsing resp. kant en klaar
in de verpakking (bijv. ramen met rondlopende uitsparing of ramen met meerdere inkepingen).

Type

Afm.(H x B x D)
in mm

Materiaal

500 / 13

15,5 x 25 x 3

aluminium

500 / 18

18 x 28 x 3

aluminium

20 x 30 x 3

aluminium

500 / 20

500 / 25

500 / 30

500 / 46

20 x 25 x 3

r.v.s.*

25 x 28 x 3

aluminium

25 x 25 x 3

messing

25 x 30 x 3

r.v.s.*

30 x 30 x 3

aluminium

30 x 30 x 3

messing

30 x 25 x 3

r.v.s.*

47,5 x 35 x 4,5

aluminium

46 x 25 x 3

r.v.s.*

*materiaalnummer 1.4301 (V2A)

Type aluminium

Type messing

Bestekteksten: www.emco-bau.com
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Meer informatie via www.emco-bau.com
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Type r.v.s.

emco Toebehoren

emco Aanloopprofiel
Het aanloopprofiel garandeert door zijn
schuinte een veilige loopbeweging.
Voor entreematten DIPLOMAAT (hoogten 10, 17 en 22 mm) die op een vlakke
afwerkvloer gelegd worden. Met een geprofileerd loopvlak.

4

T-profiel

5

1

2

emco Afdekprofiel

15

1,5
30

* de daadwerkelijke hoogten van de afdekprofielen kunnen materiaalgebonden hoger zijn

emco Aanloopprofiel

50

50

ca 22

emco Afdekprofiel
Oppervlak (V2A) geborsteld en geslepen,
ter bescherming en ter afdekking van
hoeken en schuine zaagsneden bij entreematten met speciale vormen.

Inbouwinstructies

eenzijdig

tweezijdig

ca 17

emco T-profiel
r.v.s.-profiel voor de optische scheiding
van elkaar rakende entreematten. Verkrijgbaar voor de mathoogten 17 en 22 mm.

3

10, 17, 22, 27, 46*

Inbouwinstructies
Het inbouwraam (1) moet gelijk liggen
met de afwerkvloer (2) en in het matbed
aansluiten op de vloerbedekking (3).
Matondergrond en matbed: de matondergrond (4), meestal cementdekvloer,
moet absoluut vlak zijn. Als er oneffenheden in het matbed zitten, moeten
deze vóór plaatsing van de mat weggewerkt worden. Wij raden in dergelijke
gevallen aan vloeibare betonmortel te
gebruiken. Het raamanker (5) wordt vast
in het beton gesmeerd.

rondom

Type

Materiaal

Materiaaldikte (mm)

T-profiel

aluminium

1,2

Afdekprofiel

r.v.s.*

1,5

Aanloopprofiel

aluminium

1,5

* materiaalnr. 1.4301 (V2A)

Bestekteksten: www.emco-bau.com
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emco INOX® LINEO

emco INOX® LINEO

min. 7

Waardeer uw entree nog verder op met
een r.v.s.-profiel met inschrift in uw entreemat. Het gaat hierbij niet om een
standaard bedrukt logo, maar om een
met laser gesneden logo in een r.v.s.profiel dat onderdeel is van de entreemat. Het r.v.s.-profiel is leverbaar in
hoogtes van 10, 17 en 22 mm, te combineren met de emco DIPLOMAAT 517 en
522 en emco SENATOR.

min. 7

(16,5)

R2

21,5

50

50

1,5

Een 1 mm dik, niet zichtbaar, profiel wordt onder het R.V.S.-profiel bevestigd
om te voorkomen dat de letters doordrukken.

Materiaal:
r.v.s.

Maximale tussenafstand van de
laser 10 mm

Type

Hoogte (mm)

Materiaaldikte (mm)

alleen voor

Kleur (max.)*

LINEO 12

12

1,5

DIPLOMAAT 510

1 kleur

LINEO 17

17

1,5

DIPLOMAAT 517

1 kleur

LINEO 22

22

1,5

DIPLOMAAT 522 / SENATOR 522

1 kleur

RAL 1023 Geel
RAL 3020 Rood
RAL 5002 Marineblauw
RAL 7012 Grijs
RAL 8007 Bruin
RAL 6032 Groen
RAL 9005 Diepzwart

*Kleurentint volgens afspraak, de standaard kleur is zwart.

Bestekteksten: www.emco-bau.com
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emco INOX® QUADRO

emco INOX® QUADRO

Nieuw

R.v.s.-profiel met representatief logo van
uw bedrijf in de entreemat. Speciale
kleuren zijn mogelijk. Te combineren
met de emco DIPLOMAAT 517 en 522 en
emco SENATOR.

Meer informatie over de
r.v.s.-profieln vindt u via
de volgende video

max. 300

max. 190

50

max. 190

50

Het materiaal en de verwerking hiervan is hetzelfde als bij emco INOX® LINEO.
De maatvoering van het extra grote logo is maximaal 300x190 mm.

Maximale tussenafstand van de laser 10 mm

Type

Hoogte (mm)

Materiaaldikte (mm)

alleen voor

Kleur (max.)*

QUADRO 17

17

1,5

DIPLOMAAT 517 (R), (G)

2 kleuren

QUADRO 22

22

1,5

DIPLOMAAT 517 (R), (G)
SENATOR 522 (WR)

2 kleuren

*Kleurentint volgens afspraak, de standaard kleur is zwart.
2 kleuren: één kleur voor het extra grote logo en één kleur voor de tekst.

RAL 1023 Geel
RAL 3020 Rood
RAL 5002 Marineblauw
RAL 7012 Grijs
RAL 8007 Bruin
RAL 6032 Groen
RAL 9005 Diepzwart

Bestekteksten: www.emco-bau.com

Meer informatie via www.emco-bau.com
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emco LUMINA, emco LUMINA VIA

Het verlichte raamsysteem voor entreematten, ook met r.v.s.-profiel
Wijs de juiste weg – met het nieuwe,
verlichte inbouwraam emco LUMINA.
Combineer de beproefde emco entreematten met het nieuwe led-inbouwraamsysteem en maak van uw entree
een bijzondere blikvanger. Op het vliegveld, in het hotel of de winkel – het verlichte emco inbouwraam combineert
praktische aspecten met bijzondere elegantie.

emco LUMINA

Het verlichte raam emco LUMINA biedt
talrijke voordelen:
••absoluut energiebesparend
••gemakkelijke montage
••tot 100.000 uur levensduur
••waterdichte, stootvaste led-lijst
••geschikt voor binnen- en
buitentoepassing
••individuele vormgevingsmogelijkheden
••zeer modern design
••stijlvolle blikvanger

emco LUMINA VIA

74

Meer informatie via www.emco-bau.com
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emco LUMINA

emco LUMINA VIA

Het verlichte inbouwraam bestaat uit
een basis- en een led-opnameprofiel van
naturel geanodiseerd aluminium. Boven
op het opnameprofiel zijn leds bevestigd, die waterdicht en stootvast met
transparante kunststof omhuld zijn. De
elektrische installatie van de leds voldoet aan de internationale beschermingsgraad IP 66. Het opnameprofiel
wordt aan de zijkant in het basisprofiel
geklikt, zodat de led-techniek in het profiel wordt ingesloten. Het op deze manier samengestelde, verlichte inbouwraam heeft een bovenkant van 30 mm,
een onderkant van 52 mm en een hoogte
van 25 mm. Alle types emco entreematten met een inbouwhoogte van 22 mm
kunnen worden gecombineerd. Speciale
vormen zoals cirkels en bogen zijn niet
mogelijk. De led-slang is waterdicht
(IP 66), stootvast met kunststof ommanteld en is 6 x 12 mm groot. De slang is
vast op het led-opnameprofiel bevestigd.

Het nieuwe, verlichte inbouwraam
emco LUMINA VIA is een elegante en
comfortabele aanvulling op de entreematsystemen. De kleuren van het verlichte inbouwraam kunnen individueel
worden gekozen. De besturing vindt
plaats naar wens met een afstandsbediening, iPad of Smartphone. emco
LUMINA VIA is een fijngebouwd raamwerk voor entreematten, schoonloopzones, wand- en vloerroosters. Het is zowel
binnen als buiten toe te passen en is tevens berijdbaar.

Materiaal inbouwraam: Al Mg Si 0,5
Afmetingen inbouwraam:
25 x 30 x 52 x 2,8 mm
Oppervlak voor beide profielen: naturel
geanodiseerd E6 C0
Max. profiellengte: 3,5 m
Design van het basisprofiel (zichtbaar
oppervlak): in de lengterichting geribbeld
Inbouwraam voor mathoogte: 22 mm
Geschikte mattypes: DIPLOMAAT,
MARSCHALL, SENATOR, in 22 mm inbouwhoogte
Verlichting: aan weerszijden in looprichting
Led-afstand: 57,3 mm
Materiaal afdekkap: transparante kunststof
Led-kleur: wit
Temperatuurbereik: – 40 tot +85 °C
Spanning: 24 V

Hoek- / afdekprofiel: aluminium EN
AW-6060 T66 naturel geanodiseerd*
Nominale spanning: 12VDC
Ledkleuren: monochroom (wit) of RGB
(Multicolor)
Vermogen monochroom: 7 W/m1
Vermogen RGB / Multicolor: 7.5 W/m1
Levensduur led: tot 100.000 uur
Omgevingstemperatuur: -40 tot +85 °C
Beschermingsklasse: III extra lage spanning
Beschermingsgraad (verlicht inbouwraam):
IP68 (3m)
Materiaal: aluminium, volledig aangegoten
Aangietmateriaal: 2C polyurethaan-giethars
Belasting: geschikt voor de montage in de
vloer, beloopbaar en geschikt voor wagens
met luchtbanden, 30 kN (conform NEN
EN 60598-2-13)
Uv-bestendigheid: is voorhanden
Gewicht: ca. 750g/m1
Verbinders: stootverbinders /
hoekverbinders 90°*
* andere op aanvraag mogelijk

Bestekteksten: www.emco-bau.com
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emco Vuilvangbakken
types 5000, 5017, 5022, 5042
Om een effectief antwoord te bieden op
de verhoogde vuilbelasting bij intensief
gebruikte toegangszones, zijn vuilvangbakken voor het vuil onmisbaar. Deze
vormen een eenheid met de zwaarder
belastbare entreematten MARSCHALL,
PLAZA en SENATOR WS en als eenheid
zijn deze onovertroffen in hun reinigende werking en hun praktische eigenschappen.
Opbouw: Een systeem voor het opvangen van vuil kan bestaan uit een ééndelige bak of uit meerdere bakken die door
de modulaire eigenschappen in breedte
en diepte variabel zijn. Afhankelijk van
de visuele en functionele gezichtspunten wordt de entreemat in dezelfde maten zonder raamwerk of overlappend
met een raamwerk geproduceerd.
Vrijheid voor individuele vormgeving:
Ondanks de rechthoekige vorm van de
vuilvangbakken gelden geen beperkingen voor een creatieve vormgeving van
de entreematten. Vanuit architectonisch oogpunt vragen bijzonder aantrekkelijke entrees om een harmonisch
geïntegreerde entreemat. In dergelijke
gevallen worden de bakken daar geplaatst waar het meeste vuil wordt binnengedragen. De entreemat kan tot willekeurig ver buiten deze bakken doorlopen.
Speciale vormen:
Voor een perfecte aanpassing aan het
gebouw zijn vuilvangbakken ook verkrijgbaar in speciale vormen, zoals bijv.
voor rondingen.
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Materiaal: Waterdichte aluminium vuilvangbak (AlMg 1) met een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging.
Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A).

5000

53
ca. 61

Mattenbreedte = Bakbreedte + x mm

max. 300

5017 / 5022 / 5042

70/75/96

ca. 78/83/104

Bakbreedte = Mattenbreedte + 10 mm

Type 5000: De doorgezette rand als inbouwraam voor de entreemat vervalt.
Vanwege de bijzondere maatvorm zijn
de entreematten MARSCHALL type 517
S/522 S, PLAZA type 542 S en SENATOR
522 WS groter en desgewenst verkrijgbaar met een bijbehorend inbouwraam.

Max. 300

Totale
hoogte
(mm)

Inbouwhoogte
(vanwege
schroefverbinding) (mm)

max.
breedte
van één
deel (mm)

max.
diepte
van één
deel
(mm))

Gewicht
(kg/m2)

Type

Materiaal

Bakhoogte
(mm)*

5000

aluminium

53

–

ca. 61

2800

1300

13,0

r.v.s.

53

–

ca. 61

1200

1000

18,0

aluminium

–

70

ca. 78

2800

1300

13,5

r.v.s.

–

70

ca. 78

1200

1000

18,5

aluminium

–

75

ca. 83

2800

1300

13,7

r.v.s.

–

75

ca. 83

1200

1000

18,8

aluminium

–

96

ca. 104

2700

1200

14,4

r.v.s.

–

96

ca. 104

1200

1000

19,7

Marschall/Plaza

5000 CN

Marschall/Plaza/
Senator WS

5017

Marschall/Plaza/
Senator WS

5017 CN

Marschall/Plaza/
Senator WS

5022

Marschall

5022 CN

Marschall/Plaza/
Senator WS

5042
Plaza

5042 CN

Marschall/Plaza/
Senator WS

Ondersteuningsprofielen: aluminium
ondersteuningsprofielen (AlMgSi 0,5)
voorzien van uitsparingen die op een afstand van max. 300 mm zijn aangebracht, zodat het water naar alle zijden
kan worden afgevoerd. De profielen van
de entreemat dienen haaks op de looprichting te liggen.

Types 5017, 5022 en 5042: De oplegging
voor de entreemat is in de vuilvangbak
geïntegreerd.
Grotere afmetingen: Meerdere bakdelen worden ter plaatse tot een systeem
aan elkaar geschroefd.
Uitvoering: Met aangelaste inmetselankers en naar wens met afvoerputje.
Afvoerputje: Complete afvoervoorziening bestaande uit een vlak deksel (Ø 80
mm) van roestvaststaal, met kunststof
aansluiting voor op de afvoer (Ø 1,5/2“).
Belastingsvoorschriften: P. 84

*Bakhoogte op maat te leveren

Afvoerputje

Let op: Wanneer de bak
uit meerdere delen
bestaat zijn ook meerdere
afvoerputjes noodzakelijk.

Bestekteksten: www.emco-bau.com

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2018
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emco Onderconstructies

Uitvoering A met rooster en
MARSCHALL 522 S/R

Uitvoering A zonder rooster en
PLAZA 542 S/R

Uitvoering B met rooster en
MARSCHALL 522 S/R

Uitvoering C zonder rooster en
PLAZA 542 S/R

Als bijzonder effectief alternatief voor
vuilvangbakken bieden emco onderconstructies de mogelijkheid om ook bij
bijzonder lange reinigingsintervallen extreme vuilbelastingen aan te kunnen.
De uitvoeringen B en C zijn verkrijgbaar
in vaste inbouwhoogten, de uitvoering
A maakt flexibele inbouwhoogten tot
maximaal 280 mm mogelijk. emco onderconstructies zijn ontworpen om te
worden gecombineerd met de zwaarder
belastbare entreematten emco MARSCHALL, PLAZA en SENATOR. De solide
structuur van de PLAZA-types maakt het
mogelijk om deze te plaatsen zonder gebruik te maken van een rooster.
Opbouw: Het inbouwraam bestaat uit
hoekprofielen (r.v.s.). De hoeken zijn in
verstek gezaagd en met plaatjes aan elkaar geschroefd. Grotere breedtes kunnen worden onderverdeeld met behulp
van twee aan elkaar geschroefde hoekprofielen. De inbouwramen worden geleverd inclusief inmetselankers.
Bijzondere vormen: Voor een perfecte
aanpassing aan de entree zijn onze onderconstructies ook in speciale vormen
leverbaar, bijvoorbeeld rondingen.
Vraag ons om informatie!

Uitvoering A met rooster en MARSCHALL 522 S/R in vloerprofiel
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Meer informatie via www.emco-bau.com
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Hoogte variabel

20

Onderconstructie uitvoering A:
emco inbouwraam met roosterondersteuning en hoogteverstelling

Onderconstructie uitvoering A:
Dragende onderconstructie (thermisch
verzinkt) bestaande uit diagonaal voorgespannen roosters, onderliggende kokerprofielen en in hoogte verstelbare,
staalverzinkte steunen.

max. 700

20

76, 86, 96, 126

Onderconstructie uitvoering B:
emco inbouwraam met roosterondersteuning en kokerprofielen
Onderconstructie uitvoering B:
Dragende onderconstructie (thermisch
verzinkt) bestaande uit diagonaal voorgespannen roosters en onderliggende
kokerprofielen.

max. 700

45, 55, 65, 75, 105

Onderconstructie uitvoering C:
emco inbouwraam met kokerprofielen
Onderconstructie uitvoering C:
Dragende onderconstructie (thermisch
verzinkt) bestaande uit onderliggende
kokerprofielen.

max. 300

Onderconstructie A, B en C: Alleen voor personenverkeer! Niet te berijden met transportkarretjes!

Uitvoering

Materiaal
Inbouwraam

Afm. inbouwraam
(H x B x D)
in mm

Inbouwhoogten
in mm

Max. afstand
kokerprofielen
(mm)

A

1.4301 (V2A)

46 x 25 x 3

195 - 280

700

B

1.4301 (V2A)

46 x 25 x 3

76, 86, 96, 126

700

C

1.4301 (V2A)

25 x 30 x 3

45, 55, 65, 75, 105

300

C

1.4301 (V2A)

46 x 25 x 3

66, 76, 86, 96, 126

300

met rooster

met rooster

zonder rooster

zonder rooster

Bestekteksten: www.emco-bau.com
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emco Entreematten – onderhoud en reiniging

emco entreematten zijn zo geconstrueerd dat het vuil hoofdzakelijk tussen de profielen valt. Toch is regelmatig onderhoud en reiniging raadzaam, omdat dit de reinigingskracht en levensduur van de mat verhoogd. Reinigingsfrequentie, -apparaten en
-middelen zijn afhankelijk van de soort en de intensiteit van de verontreiniging.
Ook de jaargetijden spelen hierin een belangrijke rol. Denk hierbij in het bijzonder aan
extreme situaties in de winter met sneeuw, in dit geval zijn kortere reinigingsintervallen noodzakelijk. In een dergelijk geval bevelen wij een dagelijkse reiniging aan. In
entrees die sterk wisselen qua drukte adviseren wij de emco vuilvangbakken met afvoerputje (voor emco entreematten van het type MARSCHALL en PLAZA).

Onderhoudsreiniging:

Vloerreiniging:

Grondige reiniging:

maandelijks: grondige reiniging

Na de reiniging met een stofzuiger en de
reiniging van het matbed kan de mat
met een hogedrukspuit worden schoongespoten. Na een korte droogtijd kan de
mat weer teruggeplaatst worden. Ook is
het mogelijk de mat met een in de handel verkrijgbare schoonmaakmachine te
reinigen.

dagelijks: onderhoudsreiniging

Voor de dagelijkse reiniging van de emco
entreematten met tapijtinlage dient
een krachtige stofzuiger te worden gebruikt. De ruimtes tussen de borstels
worden stapsgewijs schoongezogen en
het vuil wordt bovendien tussen de tapijtstroken uitgezogen.

wekelijks: vloerreiniging

Na het schoonzuigen en oprollen dienen
mat en matbed met een bezem te worden gereinigd.
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Meer informatie
over onderhoud en
reiniging vindt u via
de volgende video:

emco Entreemattenservice, emco Presentatiestandaard

emco Reinigingsservice:
Met behulp van de emco reinigingsservice kunnen wij uw emco entreematten
snel en grondig reinigen – per direct beschikbaar! Zonder water- en stroomgebruik! Bovendien zorgen wij op een milieuvriendelijke manier voor de afvoer
van het vuile water.

Ons serviceteam zorgt voor een goede
reiniging van de entreematten en eventuele vervanging van tapijtstroken wanneer noodzakelijk.

jaarlijks: speciale emco reinigingsservice

Tapijtvervanging door ons emco Serviceteam:
Brandvlekken door sigarettenpeuken,
kauwgom of oliesporen zijn in de entree
niet altijd te vermijden. En: waar miljoenen voeten overheen gelopen hebben,
moet er een keer vervangen worden. Het
tapijtvervangingsysteem verhoogt de
efficiëntie van de emco entreematten
aanzienlijk. De volledige constructie
blijft gehandhaafd, slechts de tapijtstroken worden verwisseld. Neem contact
met ons op!
Meer informatie over
de tapijtwissel vindt u
via de volgende video:

Wanneer reiniging nauwelijks mogelijk is

Volledig reinigende werking met nieuwe tapijtstrookinlagen.

Slipvaste tapijtstroken dienen vanaf een
bepaald stadium of bij extreme vervuiling verwisselt te worden.

na 3 jaar: tapijtvervanging door ons emco serviceteam

emco Presentatiestandaard:
De perfecte presentatie van de emco entreematsystemen – de emco presentatiestandaard (265-0198):
• ca. B 105 cm x H 200 cm x D 85 cm
• 5 niveaus voor monsters
• 5 scanners
• entreemattenordner
• 100 brochures
• emco logo

Het entreemattenstaal (ca. B 587 x
D 389 mm, 065-1598) bestaat uit:
• emco DIPLOMAAT 522 CB
met cassetteborstel inlage
• emco SENATOR 522 W/R
met extra breed profiel met
tapijtstrook inlage en r.v.s.-profiel
• emco DIPLOMAAT 522 GB
met rubber inlage en borstelstrip
• emco DIPLOMAAT 510 R
met tapijtstrook inlage (antraciet)
• emco DIPLOMAAT 522 R
met tapijtstrook inlage (lichtgrijs)
• inbouwraam Typ 500/N
maat B 600 x D 400 mm

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2018
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emco Entreematten – maatopname en plaatsing

Bij levering met raamwerk:
A.u.b. de buitenwerkse raamwerkmaat
opgeven.

Raamwerk buitenmaat
Raamwerk binnenmaat
Matmaat

Bij reeds gemonteerd raamwerk:
A.u.b. de binnenwerkse raamwerkmaat
opgeven.

Bij complexe situaties:
Neem a.u.b. contact op met onze serviceafdeling. Onze serviceafdeling staat
u graag ter beschikking met technische
knowhow en uitrusting zoals bijv. een
lasermeetapparaat.

Breedte in mm
Breedte in mm

Diepte in mm

mm

mm

mm

mm

mm

Diepte in mm

m
m

looprichting

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Breedte in mm

Matverbinders
r.v.s.-matverbinders voor de probleemloze verbinding van grotere, gedeelde
entreematten en voor een passende
overgang van de matdelen. De matverbinders worden kosteloos bij elke levering gevoegd. (Leverbaar voor alle types,
met uitzondering van emco GS 17 en
PLAZA.)

1

Let op bij bestelling:
De profielen van de entreematten dienen haaks op de looprichting te liggen!
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1
2

1

2

3

4

2

emco Entreematten – mattendeling volgens voorschrift, rondingen en afschuiningen

Prijsbepaling

Mattendeling volgens voorschriften
Als de mat gedeeld moet worden: in
principe worden de emco entreematten
zo veel mogelijk uit één stuk gemaakt.
Type

Max. breedte
(mm)*

Max. looplengte uit
één deel (mm)*

Max. totaalgewicht (kg)

DIPLOMAAT

3000

3000

45

DIPLOMAAT 510

2200

1500

25

MARSCHALL

3000

3000

45

PLAZA

2800

1000

45

ECOLINE PIONEER

1900

3000

45

SENATOR

3000

1500/800

45

SPIN® SAFE

1200

800

45

GS 17

2000

800

45

KADETT 515

2600

1500

30

*Deze waarden zijn mede afhankelijk van het vermelde max. totaalgewicht

Fout

Goed

Bij standaarduitvoeringen
Voor matten en raamwerken die als
rechthoek (hoeken 90°) worden gefabriceerd, wordt de grootte berekend door
vermenigvuldiging van breedte en looplengte. Als prijsbasis wordt de dan gebruikelijke prijslijst gehanteerd.
Bij speciale oplossingen
Basisprijs
a) Matten onder 2 m² oppervlak: als
basisprijs wordt de totale rechthoek
berekend.
b) Matten met meer dan 2 m² oppervlak: als basisprijs wordt de effectieve matmaat berekend.
Uitsparingen voor bijvoorbeeld deurstops
behoren tot het te berekenen matoppervlak.
Meerprijs voor bijzondere prestaties en
speciale vormen
Voor de uitvoering van uitsparingen
(rond/hoekig), rondingen en afschuiningen wordt een meerprijs berekend. Deze
prijzen kunt u vinden in onze prijslijst.

Uitsparingen,
hoekig en rond
Fout

Goed
Rondingen

Afschuiningen

Hoekig
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emco Belastingsopgaven

DIPLOMAAT 510

DIPLOMAAT 517

DIPLOMAAT 522

DIPLOMAAT 527

SENATOR 522 W

SENATOR 522 WS

Toepassing

stat. belasting
kg/100 cm2

stat. belasting
kg/100 cm2

stat. belasting
kg/100 cm2

stat. belasting
kg/100 cm2

stat. belasting
kg/100 cm2

stat. belasting
kg/100 cm2

Opliggend

1500

2100

2100

2100

2100

3500

MARSCHALL 517S
Toepassing

stat. belasting
kg/100 cm2

begaanbaar/
berijdbaar

MARSCHALL 522S
stat. belasting
kg/100 cm2

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes,
hefwagens, auto’s,
vrachtwagens
(tot 7,5 t)

4500

Vrijdragend2)

150

300

830

Ondersteuningsbreedte

met roosterondersteuning

met roosterondersteuning

met roosterondersteuning

250 mm

400

665

1070

300 mm

355

615

350 mm

310

400 mm

280

450 mm

met onderconstructie

met onderconstructie

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes
auto’s en hefwagens

575

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes
auto’s, hefwagens
en vorkheftruck

830

640

535

460

250

490

408

500 mm

225

435

340

550 mm

200

380

265

600 mm

165

325

210

Vrijdragend met
vuilvangbak
type 50xx3)

150

300

met onderconstructie

met onderconstructie

met onderconstructie

met onderconstructie

met onderconstructie

 itvoeringen met borstelstrip, schraapprofiel en cassetteborstel zijn minder berijdbaar!
U
Neem contact met ons op.
Afstand van de ondersteuningsprofielen max. 300 mm
3)
Technische gegevens z.p. 76
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begaanbaar/
berijdbaar

3950

met onderconstructie

2)

stat. belasting
kg/100 cm2

3550

met onderconstructie

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes,
(Let op bij GB,
GK, GCB, CB!)1)

PLAZA 542S

Opliggend

met onderconstructie

1)

begaanbaar/
berijdbaar

beloopbaar/
berijdbaar

600

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes,
auto’s en
hefwagens

winkelwagens,
rolstoelen,
transportkarretjes
en hefwagens

Belangrijk advies: bij het berijden van de entreematten
draaibewegingen vermijden!

emco Schoonloopzones

Problemen onderkennen en oplossen
Ongeveer 4/5 van het vuil in een gebouw wordt van buiten naar binnen meegebracht
en vervolgens over grotere oppervlakken verdeeld door loopbewegingen van mensen.
De gevolgen – krassen en vlekken op stenen vloeren, vervaging van kleuren, verlies
van kleurintensiteit en materiaalkwaliteit bij vloerbedekking – hebben een voortijdige waardevermindering van de vloeren en vloerbedekking tot gevolg. emco schoonloopzones gaan deze problemen tegen door 90 % van het restvuil en vocht in de entreezone te onderscheppen en zo de aangrenzende binnenvloeren te ontzien.
Imagowinst en zekerheid verkrijgen
emco schoonloopzones zorgen ervoor dat de eerste indruk overtuigt: een verzorgde,
schone entree in een harmonieuze kleurstelling levert een waardevolle bijdrage aan
het positieve totaalplaatje van een kantoorgebouw of openbaar gebouw. Hun geluiddempende werking zorgt voor een ontspannende, aangename atmosfeer. Bovendien
verlagen emco schoonloopzones het risico op uitglijden door nattigheid en vuil in de
entreezone en de daardoor veroorzaakte kosten voor schades en letselschades. De
hygiënische omstandigheden in drukke ruimtes worden door middel van de schoonloopzones uiteraard ook verbeterd.

MAXIMUS

MAXIMUS IMAGE

INNOVA

CONFORM

PREMIUM

FOCUS

PRESTIGE

SCRATCH

CONTURA

CARE

Meer informatie via www.emco-bau.com
Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2018
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emco Tapijtmatten

emco Logomatten als merkdrager
Wanneer naast de reinigingsfunctie ook
om een merk- imagofunctie wordt gevraagd op een kantoor zijn de emco
logomatten een goede keuze. Als enige
Duitse fabrikant produceert emco tapijtmatten volgens individuele kleur en logowensen. De certificering volgens DIN
ISO 9001 en het in deze tijd modernste
machine park van Duitsland garanderen
een uitstekende kwaliteit. Een ander
groot voordeel biedt emco door het uitgebreide netwerk voor een snelle advisering en levering.
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emco Zwembadroosters

emco Zwembadroosters
Een kwaliteitsproduct voor de opname
van golvend water bij een optimale, vrije
doorlaat, aangenaam beloopbaar en
hygiënisch onberispelijk. emco zwembadroosters zijn in starre of oprolbare
uitvoering, haaks op of parallel aan de
goot, in diverse maten en hoekoplossingen verkrijgbaar. Voor nog meer creatieve mogelijkheden kunnen ze ook in
haaks op, of parallel aan de bassinrand
verlopende bochten worden gelegd. Ze
zijn uv-, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig en voorzien van een veiligheidsprofiel voor optimale grip.

Type 723 DESIGN
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Verkoopkantoren
Hoofdkantoor Duitsland
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Bautechnik
Breslauer Str. 34–38
D-49808 Lingen
Tel. (+49) 0591/9140-0
Fax (+49) 0591/9140-852
bau@emco.de

6
Verkoopkantoor Süd-West
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Nobelstrasse 7
76275 Ettlingen
Tel. (07243) 5059-3
Fax (07243) 5059-59
bau-ettlingen@emco.de

1
Verkoopkantoor Hamburg,
Schleswig-Holstein
Dieter Hamann
Eggenkamp 35
48341 Altenberge
Tel. (02505) 947050
Fax (02505) 947051
d.hamann@emco.de

7
Verkoopkantoor Bayern-Süd
Franke Bauartikel GmbH
Schleißheimer Str. 84
85748 Garching-Hochbrück
Tel. (089) 327082-3
Fax (089) 3202151
info@gitterrost-franke.de

2
Verkoopkantoor
Niedersachsen, Bremen
Peter Soblys
Spessartstr. 3
49809 Lingen
Tel. (0591) 963880
Fax (0591) 9638844
info@emco-soblys.de

9
Verkoopkantoor Sachsen
Matthias Matthes, Dipl.-Ing.
Paditzer Str. 30
04600 Altenburg
Tel. (03447) 502792
Fax (03447) 504941
matthias.matthes@enviatel.net
10
Verkoopkantoor Thüringen
Maik Steller, Ing.
Tangermünder Str. 8
06124 Halle/Saale
Tel. (0345) 6902791
Fax (0345) 5515502
m.steller@emco.de

13
Verkoopkantoor
Mecklenburg-Vorpommern
Thomas Kästner, Dipl.-Ing.
Max-Garthe-Str. 19
18146 Rostock
Tel. (0381) 669791
Fax (0381) 669792
t.kaestner@emco.de

11
Verkoopkantoor Sachsen-Anhalt
Maik Steller, Ing.
Tangermünder Str. 8
06124 Halle/Saale
Tel. (0345) 6902791
Fax (0345) 5515502
m.steller@emco.de

8
Verkoopkantoor Bayern-Nord
Ochs Bauartikel GmbH
Thumenberger Weg 12
90491 Nürnberg
Tel. (0911) 54447-0
Fax (0911) 54447-20
info@ochs-bauartikel.de

3
Verkoopkantoor
Nordrhein-Westfalen
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Bützgenweg 4
45239 Essen
Tel. (0201) 54565-0
Fax (0201) 54565-50
bau-essen@emco.de

1

Rostock

13

2

4
Verkoopkantoor
Hessen-Nord
Frank Borsuk
Mariendorfer Str. 4
34127 Kassel
Tel. (0561) 9892050
Fax (0561) 9892051
f.borsuk@emco.de
5
Verkoopkantoor
Frankfurt
Stefan Wittig
Lindenstr. 38
61184 Karben
Tel. (06039) 929577
Fax (06039) 929588
s.wittig@emco.de

12
Verkoopkantoor
Berlin, Brandenburg
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Komturstrasse 18
12099 Berlin
Tel. (030) 3117924-50
Fax (030) 3117924-88
bau-berlin@emco.de

12
Lingen

Berlin

11
Essen

3

Kassel

4

5

Halle

10

Weimar

Frankfurt

8
Nürnberg
Ettlingen

6
7

88

Garching

Altenburg

9

Verkoopkantoren internationaal
Austria
emco Bau- und Klimatechnik
Vertriebsges.m.b.H.
Abteilung Bautechnik
Ausstellungsstr. 6
2020 Hollabrunn/AT
Tel. (+43) 029 52 302 60 120
Fax (+43) 029 52 302 60 21
wwithalm@emco-bau.at
www.emco-bau.at
Switzerland
emco Schweiz AG
Obfelderstrasse 41 a
CH - 8910 Affoltern a. A.
Tel. (+41) 044 500 35 50
Fax (+41) 044 500 35 59
info@emco-schweiz.ch
www.emco-schweiz.ch
Great Britain /
Northern Ireland
emco UK Ltd.
5 Plough Road
Wellington
Telford
Shropshire
TF1 1ET
Tel. (+44) 01952 256446
enquiries@emcouk.co.uk
www.emco-bau.com
Netherlands
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66
5320 AB Hedel/NL
Baronieweg 12 B
5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com
Belgium / Luxembourg
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Veldrijk 2
8530 Harelbeke/BE
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com
France
emco France SAS
8 Rue des Perrières ZI
39700 Dampierre/FR
Tel. (+33) 03 84 80 16 20
Fax (+33) 03 84 80 16 21
info@emco.fr
www.emco.fr

Spain
emco Spain S.L.U.
Carretera de L’Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2° 2a
08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)/ES
Tel. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de
www.emco-bau.com
Italy
Andrea Gioco
Via A. Cardazzo 56/a
33070 Budoia (PN)/IT
Tel. (+39) 340 493 51 64
Fax (+39) 0434 55 10 03
info@it.emco.de
www.emco-bau.com
Poland
emco Polska Sp.z.o.o.
Fosa 41/3
02-768 Warszawa/PL
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36
info@pl.emco.de
www.emco-bau.com
Russia
OOO emco Rus
Polessky Projezd 16, str. 1, off. 105
125367 Moskau/RU
Tel./Fax (+7) 499 940 19 16
info@ru.emco.de
www.emco-bau.com
Slowenia / Croatia
EM Sistemi
Laznica 1
5282 Cerkno
Slovenija
Tel. (+38) 6 51 435 159
info@emco.si
www.emco.si
Finland
Oy Hedtec Ab
Valaistus ja kiinteistötuotteet
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki/FI
Tel. (+358) 207 638 000
Fax (+358) 9 673 813
lighting@hedtec.fi
www.hedtec.fi

Greece
emco SA
5 Douk. Plakentias Str.
15127 Melissia - Athen/GR
Tel. (+30) 210 613 83 10
Fax (+30) 210 613 83 14
line@emco.gr
www.emco-bau.com
Czech Republic
Novus Česko s.r.o.
464 01 Raspenava 191/CZ
Tel. (+420) 482 302 750
Fax (+420) 482 360 399
rohozky@novus.cz
www.emco.rohozky.cz
Slovakia
TOMMAR Slovakia s.r.o.
Lamacská Cesta 111
84103 Bratislava/SK
Tel. (+421) 2 64 46 16 16
Fax (+421) 2 64 46 15 15
tommar@tommar.sk
www.emco-bau.com
Middle East
emco Novus Middle East FZC SAIF
Bldg. no. L01, office no. 14
P.O. Box 120058
Sharjah/AE
Mobile (+971) 50 3443 579
(+49) 0170 47 20 296
rami@kaakarli.de
www.emco-bau.com
Central / South America
Tarkett Mexico
Raudales No. 26
Lomas de Cocoyoc, Morelos.
C.P. 62738 Mexico/MX
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18
Mobile (+52) 55 51 07 95 24
tarkett.mexico@hotmail.com
www.emco-bau.com

Japan
Bevel Corporation
Tokyo Fujimi Bldg. 200
1-11-2 Fujimi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071/JP
Tel. (+813) 6380 8070
Fax (+813) 6380 8085
emco@bevel.co.jp
www.emco-bau.com
Turkey
emco Yapi Ltd. Sti.
Yigitler Mah. Otosansit 1.
Blok No. 161 – 169
16290 Yildirim/Bursa/TR
Tel. (+90) 224 342 43 05
Fax (+90) 224 342 43 06
Mobile (+90) 554 786 85 06/
(+49) 173 271 53 91
h.koru@emco.de
www.emco-bau.com
Hong Kong
emco Novus International Ltd.
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories/HK
Tel. (+852) 215 318 15
Fax (+852) 215 318 16
Mobile-HK (+852) 53 187 187
Mobile-China (+86) 152 179 43319
p.yau@hk.emco.de
China
emco Building Technology
(Chuzhou) Ltd.
No. 203 East Jiujiang Road
Chuzhou City
239000 Anhui/CN
Tel. (+865) 503 567 500
Fax (+865) 503 567 577
info@china-emco.com
www.china-emco.com

Taiwan, R.O.C.
Rainier Collections Inc.
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Rd.,
Taipei 11681, R.O.C./TW
Tel. (+886) 2 8967 1968
Fax (+886) 2 2935 7691
rci.rainier@msa.hinet.net
www.emco-bau.com
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Bestelformulier:
bouwtechniek@benelux.emco.de
Aanvraag

Bestelling

Contactgegevens:

Product:

Firma:
Branche:
Straat:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:

Contactpersoon op de plaats:

Tel.:
Fax:

Tel.:

Opmerkingen:
In aanbod van:
Online aanvraag: Online kunt u snel en eenvoudig informatie
vinden over uw entreemat. Ook combinaties voor verschillende entreematsystemen zijn eenvoudig te maken.

Gewenste termijn:

emco Entreematten
Type

Kleur

Stuks

Breedte (mm)

Looplengte (mm)

Breedte (mm)

Looplengte (mm)

Hoogte (mm)

emco Inbouwramen
Aluminium

Messing

R.V.S.

Inbouwraam vooraf leveren
Nee

Ja

Buitenmaat inbouwraam

Mattenmaat
Opmerkingen:

Lengte

Breedte

Plaats, datum:

Handtekening:

Binnenmaat van inbouwraam

De onderneming
De emco Group is een onderneming die
sinds zijn oprichting in 1945 zich onderscheidt door solide groei, vakbekwaamheid en innovatie.

Alle onder de merknaam EMCO en NOVUS
vervaardigde producten hebben door de
combinatie van gebruiksvoordelen en design een geheel eigen gezicht.

Ideeënrijkdom, commercieel talent en
een goede relatie met de werknemers
liggen aan de basis van de voortdurend
positieve ontwikkeling van het bedrijf.

In dit verband wordt door de formele en
functionele productkwaliteit naar een
duurzame presentatie op de mondiale
markt in het nieuwe millenium gestreefd.

emco bad

emco bau

emco e-scooter

Badkameraccessoires

Bouwtechniek

Elektrische scooters

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co.
KG is een onderneming van

Schoonloopzones

novus office

novus fastening

dahle office

Kantooraccessoires

Bevestigingstechniek

Kantooraccessoires

NL-855-4661 / 06.18 – Technische wijzigingen voorbehouden.

emco Bau- und Klimatechnik

emco Benelux B.V.

GmbH & Co. KG

Divisie Bouwtechniek

Postfach 1860

Postbus 66, NL-5320 AB Hedel

D-49803 Lingen (Ems)

Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel

Germany

Tel. (+31) 073 599 8310

Tel. +49 (0) 591 9140-0

België / Luxemburg:

Fax +49 (0) 591 9140-852

Tel. (+32) 056 224 978

bau@emco.de

bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

Een onderneming van

