schoonloop

type MAXIMUS Image

binnen (zone 3)
schoonloop met comforttoeslag

beschrijving
emco MAXIMUS IMAGE combineert de MAXIMUS-kwaliteit met alle
voordelen van individuele vormgeving. Dit product is standaard
in 45 heldere kleuren leverbaar, maar kan dankzij innovatieve
productietechnieken (chromojet) ook in alle Pantone-kleuren of in
speciale individuele kleuren geleverd worden. Vrije designs of de
bestanddelen van een gedefinieerde Corporate Identity (bijv. logo‘s,
bedrijfskleuren etc.) kunnen probleemloos op emco MAXIMUS IMAGE
afgebeeld worden om een maximaal wervend of informatief effect te
bewerkstelligen.

Statische
oplading
(ISO 6356):
Permanent
antistatisch

Bureaustoelgeschiktheid
(EN 985): Voor
intensief projectgebruik

TrappengeDS (EN 13893)
schiktheid (EN
1963): Voor
intensief projectgebruik

Brandgedrag
(EN 13501-1):
Bfl-s1

Comfort klasse (EN1307):
LC4

Slijtage classificatie (EN
1307): Zwaar
gebruik (32)

scheurvastheid

schoonloop

type MAXIMUS Image
kleuren

I10 citroen

I20 geel

I30 geel/oranje

I40 oranje

I50 terracotta

I60 rood

I70 roestrood

I80 bordeaux

I90 lichtrood

I100 kers

I110 lila

I120 seringen

I130 paars

I140 magenta

I150 perzik

I160 blauw

I170 hemelsblauw

I180 petrol

I190 smaragd

I200 marine

I210 donkergroen

I220 mint

I230 hardgroen

I240 lichtgroen

I250 groen

I260 bruin

I270 grafiet

I280 staalblauw

I290 lichtblauw

I300 zilver

I310 reebruin

I320 zand

I330 maron

I340 beige

I350 blauwgrijs

I360 lichtgrijs

I370 grijs

I380 donkergrijs

I390 zwart

I400 wit

I410 staalgrijs

I420 goud

I430 zalm

I440 felgroen

I450 sunset

schoonloop

type MAXIMUS Image
constructie

Getuft-Velours 1/8”

poolmateriaal

100% polyamide

draagmateriaal

polyestervlies

coating

zware coating

poolmateriaal /
vezelgewicht

1.000

totaalgewicht (g/m2)

3.410

totale hoogte (mm)

9

geschikt voor:

Aantal noppen/m²

138.600

Verpleeghuizen en residenties

Slijtvast

DS (EN 13893)

Artsenpraktijk

levervorm rollen

afmeting naar wens max. 200 cm
breed
buitenstandaardafmeting op
aanvraag

productkenmerk

vuil- en vochtigheidopname

plaatsing

Individuele banen of kleinere
oppervlakten op een gladde vloer
vastleggen wordt met een voor zachte
PVC geschikte lijmsoort aanbevolen.

Technische wijzigingen voorbehouden
emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

reiniging

Vuilverwijdering met de
borstelzuigmachine. Voor regelmatige
reiniging wordt de sproeiextractie
aanbevolen. Daarbij wordt
probleemloos onder hoge druk water
in het tapijt gespoten en meteen weer
weggezogen.

merk

emco

Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
school

