emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage

type 522 TLS R

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)
De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.
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beschrijving
Het emco gids-systeem voor de visueel beperkte is hét nieuwe
systeem dat door middel van verschillende kleuren, verschillende
profielhoogtes en een afwisseling tussen haaks op de looprichting
en parallel aan de looprichting liggende profielen blinden en
slechtzienden helpt om deuren, trappen en liften te vinden. Kortom
helpt het mensen met een beperkt gezichtsvermogen zich te
oriënteren in grotere ruimtes. Bovendien geeft het gids-systeem
gevaar en obstakels aan. Door middel van bovenstaande kenmerken
biedt het daarnaast hulp bij de oriëntatie van mensen zonder visuele
beperking. Eventueel te leveren met signalen op de ondergrond en
geannodiseerde profielen.
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Year
Guarantee

Binnen en bui- straatvuil,
ten (overdekt, haren, zand,
zone 1+2)
as, textielvezels, kleine
bladeren en
takjes enz.

De emco
4 jaar garantie
entreemat als
richtingsaanwijzer voor
blinden en
slechtzienden.

emco DIPLOMAAT met tapijtstrookinlage

type 522 TLS R
ca. hoogte (mm)

22

Poolmateriaal

100% PP (polypropyleen)

kinderwagen

Kleurecht tegen licht
conform ISO 105 BO2

goed 6

Kleurecht tegen
wrijving conform ISO
105 X12

goed 4

Kleurecht tegen water
conform ISO 105 E01

goed 5

Steekwagen
berijdbaarheid

rolstoel
winkelwagens
transportkarretjes

standaard
profielafstand ca. (mm)

3 mm afstandhouder van rubber

verbinding

Starre verbinding

Max. breedte uit één
deel (mm)

3000

profielbreedte (mm)

27.5

In de volgende breedtes 205, 264, 322, 381, 440, 499, 558 (alle
toepasbaar (mm)
Angaben in mm)
Max. looplengte uit één
deel (mm)

3000

gewicht (kg/m²)

9,6

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die
uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Mattendeling conform
voorschriften of
conform wens van de
klant

tot een profiellengte van 3000 mm of
een maximaal gewicht van 45 kg.

Hotel

service en dienstverlening

draagprofielen

uit slijtvast, gelakt aluminium met
aan de onderzijde geluiddempende
stroken. De profielen zijn in twee
hoogtes verkrijgbaar: 17 en 22 mm. De
aluminium profielen zijn in het wit of
zwart leverbaar.

loopvlak

geïntegreerde, slijtvaste,
verrottingsvaste tapijtstroken.

brandgedrag

De ruwharige tapijtstrook inlage in de
kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen
meerprijs) leverbaar in de brandklasse
Cfl-s1, conform EN 13501.

bouwhandleiding
Maatvoering ter plekke met behulp van lasermaatvoeringsapparaat
montage- en installatieservice
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.
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kleuren
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