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Architecten: Rijnboutt Architecten, Amsterdam
Producten: emco 3-zone reiniging met
emco MARSCHALL PREMIUM
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Waarom zijn entreematten van belang

Veilig, schoon en stijlvol
De entree is het visitekaartje van een gebouw, maar het is tevens de ‘flessenhals’
waardoor iedereen binnenkomt. Dit betekent dat zich hier dagelijks grote hoeveelheden vuil ophopen. Dit is een enorme belasting die op intelligente wijze moet worden
opgevangen. Schoonloopzones van emco beschermen uw entree. Vuil, maar ook ongelukken door uitglijden en schade aan vloerbedekkingen hebben dus geen enkele
kans. Voor een stralende eerste indruk.

Wist u al …
… dat emco entreematten zorgen voor een
consistente waardevastheid?
Entrees zijn ‘sluizen’ waar elke bezoeker doorheen gaat.
De entree wordt daarom niet alleen blootgesteld aan
bijzondere belasting, maar beschermt ook het hele gebouw tegen vuil en vocht. Daarom heeft het hoogwaardige bescherming nodig. emco entreematten beschermen elke vierkante meter van uw pand.

Vuilvangzone
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De voordelen van emco in één oogopslag

Maximaal overtuigend
Ter bescherming van de entree moeten de emco schoonloopzones veel meer kunnen
doen dan alleen het vuil aan de voorkant aanpakken. Ze moeten altijd bruikbaar zijn,
bestand zijn tegen zware belastingen en in staat zijn om mensenmassa’s aan te kunnen. De bescherming van personen en goederen zijn beiden even belangrijk. De emco
entreematsystemen scoren hoog met zes uitstekende voordelen:

VEILIG

WAARDEBEHOUD

GETEST

Voorkomt het gevaar van

Voorkomt schade aan de

Gecertificeerde producten,

uitglijden en voldoet aan de

vloerbedekking en behoudt zo

welke door TÜV

veiligheidsverplichtingen

de waarde van het gebouw

getest zijn

ECONOMISCH

EENVOUDIG

DUURZAAM

Vermindert het binnen

Uiterst eenvoudig

Reduceert het gebruik van

dringen van vuil en vocht

te installeren

reinigingsmiddelen en

tot maar liefst 90%

ondersteunt LEED/BREEAM/
DGNB-certificeringen
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De emco 3-zonereiniging

3 Power-zones voor
smetteloze netheid
Het is de combinatie van drie verschillende zones die het emco 3-zone reinigingsconcept zo krachtig maakt. Elke zone apart is al uiterst effectief en enorm veerkrachtig,
maar samen ontvouwen ze hun volledige kracht. De eerste zone maakt gebruik van
speciale inlagen om te voorkomen dat grof vuil het gebouw binnendringt. De tweede
zone zorgt ervoor dat fijn vuil en vocht wordt afgeborsteld met tapijtstrook inlagen.
De derde zone absorbeert restvocht en voorkomt ongelukken door uitglijden.

Wist u al …
… dat emco entreematten eenvoudig te onderhouden zijn?
De meeste emco entreematten zijn zo ontworpen dat het vuil na
het borstelen tussen de profielen valt. Dit garandeert een hoge
functionaliteit. Tegelijkertijd zijn emco entreematten bijzonder
eenvoudig schoon te maken omdat ze opgerold kunnen worden.
Wanneer het tijd is om de sparing schoon te maken, kan de entreemat eenvoudig worden opgerold. Na het schoonmaken is de
entreemat in een mum van tijd weer teruggelegd.
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Vuilvangzone 1
vangt grof vuil op
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Vuilvangzone 2
neemt fijn vuil en vocht op
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Vuilvangzone 3
absorbeert restvocht en vuil
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Correct gebruik van 3-zonereiniging

Eenvoudig te installeren –
drievoudige besparing
Geef uw schoonloopzones net zoveel aandacht als uw vloerbedekking – het is de
moeite waard. De emco 3-zonereiniging biedt niet alleen een uitgebreide bescherming tegen vuil en schade aan het gebouw, maar zorgt er tevens voor dat hoge reinigingskosten worden verlaagd. Elke zone alleen al vermindert de noodzaak tot schoonmaken; in combinatie met elkaar verminderen ze de hoeveelheid vuil die het gebouw
binnenkomt tot maar liefst 90 %.

ca. 40 %*
vermindering van het
indringen van vuil
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Vuilvangzone 1
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Vuilvangzone 2
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Wist u al …
… dat de perfecte lengte van schoonloopzones tenminste 9 meter is?
In het slechtste geval draagt elke bezoeker tot 12 gram vuil een gebouw
binnen: kleine steentjes, vocht en in de winter zelfs agressief strooizout.

= 12 voetstappen

Om dit veilig op te vangen, raden wij u aan om 12 stapcontacten of 3
rolstoelomwentelingen op onze schoonloopzones toe te passen. Met
een gemiddelde staplengte van 75 cm betekent dit dat de optimale leng-

= 3 omwentelingen

te van de emco schoonloopzones tenminste 9 meter is.

ca. 70 %*
vermindering van het
indringen van vuil
ca. 90 %*
vermindering van het
indringen van vuil

9m
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Vuilvangzone 3
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Het verschil tussen DIPLOMAAT en MARSCHALL

Het profiel maakt
het verschil
We hebben onze entreemattensystemen verder uitgebreid, zodat u afhankelijk van
de belasting en uitstraling altijd de juiste keuzes zult maken. Vanaf nu zijn alle emco
entreematten leverbaar in 3 standaard profielhoogtes: 12, 17 en 22 mm. Tevens hebben wij onze profielbreedtes geoptimaliseerd, waardoor het mogelijk is om in de
Premium versie het brede profiel toe te passen voor alle inlagen. In de Original versie
is uitsluitend de tapijtstrook inlage toepasbaar in het brede profiel. Daarbij leveren
wij onze entreematten in 2 verschillende varianten. Het type DIPLOMAAT is ideaal
voor gebouwen met normale en zware belasting. Het type MARSCHALL is geschikt
voor gebouwen met een extreem zware belasting. Zo is de entree altijd optimaal
uitgerust.

2 profieldiktes
• voor normale tot sterke belasting
• voor extreme belasting

DIPLOMAAT

2 profielbreedtes
• Flexibel aanpasbaar aan de omstandigheden
• zorgt voor een harmonieuze uitstraling
naar eigen smaak

MARSCHALL

12

22

17

12

3 profielhoogtes
• hoe hoger hoe effectiever
• of het nu gaat om nieuwbouw
of renovatie

normal

ocht:
te verk
Als bes
g
o
o
h
22 mm

breed (L)

emco MARSCHALL
emco DIPLOMAAT
Voor entrees met extreme belastingen,
bijv. voor winkelcentra, luchthavens,
ziekenhuizen en treinstations
Voor entrees met normale tot zware
belastingen, bijv. voor woon-, overheidsen kantoorgebouwen
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emco entreematten Premium en Original

De keuze is aan u!
Naast onze standaard inlagen hebben we volledig nieuwe Premium inlagen ontwikkeld waarbij u profiteert van sterke eigenschappen als geteste brandbestendigheid en verbeterde geluidsdemping. Maar welk formaat u ook kiest, emco overtuigt
altijd met zijn hoge kwaliteit.

Wij hebben onze schoonloopzones fundamenteel voor u geoptimaliseerd:
Gemakkelijkere oriëntatie
Duidelijke structurering van producten voor een nog eenvoudigere keuze en combinatie
TÜV-gecertificeerde producten
Zowel onze Premium als onze Original producten zijn uitgebreid getest door TÜV.
Consistent design
Dankzij de nieuwe verscheidenheid aan Premium inlagen kunt u eenvoudig
een uniform ontwerp ontwikkelen.
Hoger rendement
Onze entreematten absorberen nu nog meer vuil en vocht en zorgen voor een
aanzienlijke geluidsdemping. Ze zijn ook veel duurzamer en slijtvast.
Systeemuitbreiding
Onze entreematten zijn nu leverbaar in alle standaard profielhoogtes en inlegbreedtes
voor normale en zware belastingen (in de Premium uitvoering).
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Entreematten Original
 hoge geluidsdemping
 geteste slipvastheid
 uitgebreid geteste kwaliteit
 klassieke vormgeving

Entreematten Premium
 verbeterde geluidsdemping
 verhoogde vochtopname
 verhoogde vuilopname
 geteste slipvastheid
 bij het project passende
comfortklasse
 geteste brandbestendigheid
 eenduidig design
 naleving van de
emissievoorschriften

N I E UW

!

 bestaande uit polyamide
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emco entreematten Premium met performance inlagen

DIPLOMAAT PREMIUM en
MARSCHALL PREMIUM
Nieuwe varianten met slimme extra’s
1

2

3

Vuilvangzone 1

Kleuren

Inlage OUTDOOR // de speciale inlage
 tevens geschikt voor buitengebruik
 goede schrapende eigenschappen
 optimale opname van grof vuil
 hoge slijtvastheid
 levendige uitstraling

1

2

3

Vuilvangzone 2

bruin 85.02

rood 85.03

antraciet 47.01

grijs 47.02

bruin 47.03

beige 47.04

antraciet 80.02

zwart 80.01

zwart gedessineerd
81.01

bruin 80.04

bruin
A886-9104

beige
A886-1958

antraciet 85.01

Kleuren

Inlage CARE // de robuuste inlage
 hoge vochtopname
 hoge lichtvastheid
 effectieve vuilreductie
b
 eschermt effectief hoogwaardige
vloerbedekkingen

Inlage MAXIMUS/MAXIMUS IMAGE //
de traditionele en gepersonaliseerde inlage
 met logo en/of tekst printbaar (MAXIMUS IMAGE)
 hoogwaardig getuft polyamide
 uitstekende beschermende eigenschappen
o
 ptimale garenmix voor de opname
van vuil en vocht

Met logo en/of tekst
geprinte Maximus Image
inlage in 45 verschillende
kleuren mogelijk
rood 80.07

Inlage AERO // de fijnstofbindende inlage
 binding van fijnstof
 mooie kleuren
 uit gerecyclede grondstoffen (Econyl)
 uitstraling van tapijt
antraciet
A886-9511
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grijs
A886-1504

1

2

Vuilvangzone 2

3

Kleuren

Inlage CONFORM // de ecologische inlage
 exclusieve velours
 uit gerecyclede grondstoffen (Econyl)
 veelzijdig
 kleur speciaal afgestemd op hout
antraciet 76.01

bruin 76.04

beige 76.02

antraciet 36.02

grijs 36.03

zwart 36.01

Inlage INNOVA // de geschikte
 vuilverbergend
 representatieve uitstraling
 consequente vuilreductie
 verbetert de akoestiek van de ruimte

ocht:
te verk
Als bes
o
o
h g
22 mm

De toepassing
Afhankelijk van de aard van de belasting, kunt u voor uw entreemat Premium
met performance inlage kiezen uit twee verschillende emco profielen:

emco DIPLOMAAT PREMIUM
zware belasting
44

12, 17, 22

breed (L)

• hoogtes: 12, 17, 22 mm
• alle inlagen ook in breed profiel (L)

• bijv. voor winkelcentra, luchthavens,
46,5

• bijv. voor woon-, overheidsen kantoorgebouwen

Voor entrees met extreme belasting

12, 17, 22

12, 17, 22

Voor entrees met normale tot

emco MARSCHALL PREMIUM

30

ziekenhuizen en treinstations
• hoogtes: 12, 17, 22 mm

12, 17, 22

27,5

breed (L)

• alle inlagen ook in breed profiel (L)
leverbaar

leverbaar
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emco entreematten Original met standaard inlagen

DIPLOMAAT ORIGINAL en
MARSCHALL ORIGINAL
Bewezen kwaliteit met uitstekende reinigingsprestaties
1

2

3

Vuilvangzone 1

Kleuren

Inlage rubber*
 tegen extra grof vuil
 hoge slijtvastheid
 weerbestendig
 elegante uitstraling
 tevens geschikt voor buiten

zwart

Inlage cassetteborstel*
 tegen extra grof vuil
 bijzonder duurzame borstelstrips
 weerbestendig
 hoge slijtvastheid
 tevens geschikt voor buiten
zwart

grijs

* niet in breed profiel (L) leverbaar

1

2

3

Vuilvangzone 2

Kleuren

Inlage ruwharige tapijtstroken met grove vezel
 speciale slijtweerstand
 maximale vormvastheid
 extreme duurzaamheid
 weerbestendig

18

antraciet 200

licht-grijs 220

zand 430

rood 305

bruin 485

ocht:
te verk
Als bes
o
o
h g
22 mm

De toepassing
Afhankelijk van de mate van belasting, kunt u voor uw entreemat Original
met standaard inlage kiezen uit twee verschillende emco profielen:

emco DIPLOMAAT ORIGINAL
zware belasting
44

• bijv. voor woon-, overheids- en

12, 17, 22

kantoorgebouwen
breed (L)

• hoogtes: 12, 17, 22 mm
• ruwharige tapijtstrook inlage ook

Voor entrees met extreme belasting

12, 17, 22

12, 17, 22

Voor entrees met normale tot

emco MARSCHALL ORIGINAL

30

• bijv. voor winkelcentra, luchthavens,
46,5

ziekenhuizen en treinstations
• hoogtes: 12, 17, 22 mm

12, 17, 22

27,5

breed (L)

• ruwharige tapijtstrook inlage ook
in breed profiel (L) leverbaar

in breed profiel (L) leverbaar
19
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Zones op maat samen te stellen

De reinigingsboost
voor de entree
U kunt uw zones naar wens indelen, zelfs wanneer de ruimte beperkt is of de vervuilingsgraad bijzonder hoog. Zo kunt u bijvoorbeeld inlagen van de verschillende zones
combineren om de vuilafvoer te optimaliseren, zelfs wanneer de looplengte beperkt is.
Voor een extra reinigingseffect kunt u gebruik maken van de bekende combinatiemogelijkheden GCB, RCB en RG. Met afzonderlijke schraapprofielen of borstelstrips tussen de
profielen kunt u bovendien de effectiviteit van uw emco entreemat vergroten.

Combinatie met borstelstrip (B)

Combinatie met schraapprofiel (K)
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Combinatie van ruwharige tapijtstroken en rubber inlagen (RG)

Combinatie van ruwharige tapijtstroken en cassetteborstel inlagen (RCB)
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emco inbouwramen en accessoires

Het inbouwraam voor
schoonloopzones
In de basisuitvoering bestaan de inbouwramen uit hoogwaardige hoekprofielen welke leverbaar zijn in een grote verscheidenheid aan uitvoeringen. Van aluminium, messing of
r.v.s., rechthoekig of in speciale vormen en in diverse hoogtes. Naast inbouwramen omvatten onze accessoires tevens afdekprofielen en aanloopprofielen. Wij adviseren u graag.

emco inbouwraam 500,
aluminium

emco inbouwraam 500,
messing

emco inbouwraam 500,
roestvrijstaal

22

3
15,5, 20, 25

emco inbouwraam (1)
afwerkvloer (2)
vloerbedekking (3)
matondergrond (4)
emco raamanker (5)

4
2

1
5
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emco schoonloopzones

Zo worden achterliggende
vloeren beschermd
Vloerbedekkingen ondervinden een constante waardevermindering door vervuiling,
wat slijtage, blijvende vlekken en verlies van kleurintensiteit veroorzaakt. Het is daarom lonend om voldoende ruimte in te calculeren voor zone 3, waarbij vocht en restvuil
wordt geabsorbeerd. Hierdoor voorkomt u onnodige slijtage door vuil en glijpartijen
door vocht op de achterliggende vloerbedekking. Zo zijn mens en vloer optimaal op
elkaar afgestemd en blijft de representatieve vloer langer behouden.

CARE

antraciet 47.01

CONFORM

grijs 47.02

bruin 47.03

antraciet 76.01

beige 47.04

MAXIMUS

antraciet 80.02

bruin 76.04

beige 76.02

grijs 36.03

zwart 36.01

INNOVA

zwart 80.01

zwart gedessineerd 81.01

bruin 80.04

rood 80.07

antraciet 36.02

Wist u al …
… dat emco schoonloopzones veel vuil en vocht absorberen dankzij de speciale holle vezels? Vergeleken met normaal tapijt zijn ze
getuft met een lagere steekdichtheid. Hierdoor wordt het vuil opgenomen en blijft het niet op de oppervlakte liggen.

24

poolmateriaal

vuildeeltjes

rug

zware coating

absorbeert vocht
en restvuil

consistent ontwerp

beschermt de achterliggende
vloerbedekking

voorkomt ongelukken
door uitglijden
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Deichtorcenter Hamburg (D)
Architecten: BRT Bothe Richter
Teherani, Hamburg
Product: emco MAXIMUS
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Schoonloopzones in het hele gebouw

Vuilopname die verder
gaat dan de entree
Niet uitsluitend in de entree is het belangrijk om de juiste voorzieningen te treffen,
ter bescherming van vuil en vocht. Ook binnen het gebouw zijn emco schoonloopzones een passende oplossing voor het absorberen van vuil en vocht bij zwaar belaste gebieden als kantines en de koffiehoek.

Wist u al …
emco tapijtmatten

… dat schoonloopzones niet alleen

emco schoonloopzones

de entree beschermen?
Het absorbeert vuil en vocht en is eenvoudig te
vervangen. Schoonloopzones beperken zich dus

emco tapijtmatten

niet alleen tot de entree, maar kunnen in het
hele gebouw worden toegepast voor een opti-

emco schoonloopzones

maal waardebehoud en verzorgde uitstraling
van de vloer.

emco entreematten
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emco speciale toepassingen

Speciale wensen?
Geen probleem!
Sommige entrees vragen om speciale of aangepaste oplossingen. Of het nu gaat om
extreme belastingen in de industriële sector, speciale eisen voor het ontwerp of een
geïntegreerd blindengeleidensysteem. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Taktiel

Rubber ringmatten

Entreematten voor visueel beperkten.

Rubber ringmatten voor een breed scala aan

 SPIN® SAFE

toepassingen – robuust, effectief, universeel.

 TLS

 STRUCTURA

 MAXIMUS ASSISTANCE
Vuilvangbakken
Alternatieve matten

Onmisbaar bij een groot vuilaanbod in

De uiterst robuuste matten die zorgen voor

druk bezochte entreezones.

maximale reiniging in de industriële sector.

 vuilvangbak

 X-TREME

 onderconstructie

 PLAZA
Entreematten met gesloten constructie
Een gesloten entreemattensysteem bestand
tegen extreem zwaar verkeer.
 TWINGUARD
 AVIATOR

Alle verdere informatie over onze speciale oplossingen
vindt u in onze productbrochures of op onze website.

28

emco SPIN® SAFE

emco PLAZA

TWINGUARD
emco STRUCTURA

emco vuilvangbak
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emco speciale toepassingen

Gepersonaliseerd ontwerp
als echte blikvanger
Met de schoonloopzones van emco kunnen unieke entrees worden gecreëerd – niet alleen in vorm en kleur. Onze speciale designoplossingen maken elke entree letterlijk tot
een highlight – met gebogen matten, aanpasbare roestvrijstalen elementen of hoogwaardig verlichte randen. Perfect in vorm, voor een speciale entree!

emco LUMINA

emco T-PROFIEL

De LED verlichting maakt van eenvoudige entree

Aluminium overgangsprofiel voor entreematten die

zones bijzonder stijlvolle highlights.

uit verschillende delen bestaan.

 LUMINA
 LUMINA VIA

emco COLOR EDITION
In kleur geanodiseerde aluminium profielen – voor

emco MAXIMUS IMAGE

een nog beter op elkaar afgestemde vormgeving

Het design-element met unieke bedrukking voor

van uw schoonloopzones.

creatieve en beeldbewuste mensen.
emco RADIAL
emco INOX®

De extravagante afronding voor architectonisch

Lasergesneden unieke roestvrijstalen elementen

imposante gebouwen.

voorzien van tekst en/of logo – de finishing touch
voor de entreemat.
 LINEO
 QUADRO

Alle verdere informatie over de designoplossingen
vindt u in onze productbrochures of op onze website.
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emco LUMINA VIA

emco MAXIMUS IMAGE

emco INOX® LINEO

emco T-PROFIEL

zwart

emco COLOR EDITION

gold

bruin

emco RADIAL

31

Service en diensten

360° service in alle gevallen
Wij willen uw dagelijks leven zo eenvoudig mogelijk houden. Maak daarom gebruik
van onze handige diensten, zoals onze reinigings- of meetservice. Onze experts staan
altijd voor u klaar. Naast de basiscomponenten bieden wij u ook uitgebreide accessoires voor de entreezone, zodat u maximale ontwerpvrijheid heeft.
Adviesservice

Reparatieservice

Heeft u vragen over een product, bijzonder lastige

Als u een gedeeltelijke reparatie nodig heeft, zoals

inbouwsituaties of een uitgebreide planning, neem

het vervangen van een profiel, is de servicedienst

dan gewoon contact met ons op en wij helpen u.

van emco snel ter plaatse.

Meetservice

Plaatsingsservice

Onze experts vergemakkelijken de planning met het

Voor extra comfort: Onze professionals nemen de vol-

inmeten van de entreezone door middel van

ledige plaatsing van uw emco entreematten over.

lasermeetapparatuur en technische know-how.
Moderniseringsservice
Profiteer van onze tapijtvervangingsservice. Wanneer
u de tapijtstrook inlagen van uw emco entreemat wilt
vervangen, regelen onze professionals dit voor u.

Zo kunt u ons bereiken:
Tel: +31 73 599 8300
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com/service
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Adviesservice

Meetservice

Moderniseringsservice

Reparatieservice

Plaatsingsservice
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Internationale referenties

Wereldwijd
De kracht van emco wordt niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd vertrouwd.
Overal waar waardevolle architectuur en drukbezochte openbare gebouwen een
betrouwbare bescherming tegen vuil vereisen, vertrouwen slimme investeerders, architecten en professionele stoffeerders op het krachtige 3-zone-reinigingsconcept.

Ozeaneum Stralsund, Duitsland

Palais Vest, Duitsland

Architecten: Behnisch & Partner

Architecten: Auer + Weber + Assoziierte

34

Emporia Malmö, Zweden

Station Luik, België

Architect: Gert Wingårdh

Architect: Santiago Calatrava

Auditorium AZ Groeninge Kortrijk, België

Libeskind-Villa, Duitsland

Architecten: Dehullu Architecten

Architect: Daniel Libeskind
35

NL-855-4944 / 07.19 – Technische wijzigingen voorbehouden.

Certificaten

Onderscheidingen

Lidmaatschappen/verenigingen

Meer van emco:
emco tapijtmatten – uniek in vorm en motief
Tapijtmatten van emco staan voor de hoogste verwerkingskwaliteit en maximaal eigen design.
Naast de standaardformaten zijn ook vormmatten in bijna elke vorm mogelijk. 45 heldere standaardkleuren, maar ook speciale kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd.

emco zwembadroosters – veilig, hygiënisch en duurzaam
Zwembadroosters van emco vangen water effectief op, zijn aangenaam om op te lopen en voldoen
aan de hoogste normen van veiligheid en hygiëne. De roosters hebben een veiligheidsprofiel in
reliëf, een veiligheidscertificering en kunnen bijna elke vorm aannemen.

emco service
Wij weten hoe divers de projecteisen kunnen zijn. Daarom werken wij graag met u samen om tot
een goed eindresultaat te komen.
• telefonisch, e-mail en persoonlijk onderhoud
• technisch medewerkers
• contactpersonen op www.emco-bau.com
• bestekteksten zijn te downloaden op www.emco-bau.com

emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

Een onderneming van

