emco tapijtmatten

Mooi. Op maat. Kwaliteit.

Entrees mooi ontwerpen.

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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Vanaf het begin goed
Als Europees marktleider van schoonloopsystemen is het ons
doel om ook binnen gebouwen de hygiëne te waarborgen.
Wij combineren daarom onze tientallen jaren ervaring, innovatieve productieprocessen en hoge ontwerpkwaliteit met
als resultaat kwalitatief hoogwaardige tapijtmatten. Welke
behalve functioneel ook een uitstekende merkdrager zijn.
Onze tapijtmatten worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd – voor ons iets vanzelfsprekends; voor u een kwaliteitsgarantie. Profiteer ook van onze productvoordelen en lever
voordelen ook aan uw klanten.
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Een mooi aanzicht
Wij bieden de emco tapijtmat in twee verschillende productcategorieën aan.
De tapijtmat type emco IMAGE kent met betrekking tot de
bedrukking en vormgeving nauwelijks grenzen. De nagenoeg
ongekende ontwerpmogelijkheden met betrekking tot lichtinval en kleuren maakt ieder ontwerp voor bedrijfslogo’s als
afbeelding mogelijk. De innovatieve productieprocessen zorgen dat de emco tapijtmat in iedere vorm leverbaar is.
Als neutrale variant zonder individuele bedrukking biedt het
type emco CLASSIC een voordelig alternatief.

Perfecte ligging
Door de veelzijdigheid van onze tapijtmatten kunnen ze in
het gehele gebouw geplaatst worden. Zinvol is het om de
matten te plaatsen waar veel mensen passeren en wachten
– bijvoorbeeld wachtkamers, gangen en trappen. De tapijtmatten zorgen voor veiligheid en zekerheid, daar ze het gevaar op uitglijden terugdringen. De matten zijn wasbaar,
waardoor ze voor langere tijd hun functie behouden.
Wanneer de tapijtmat behalve een reinigings- ook een representatieve functie heeft adviseren wij de mat in het zichtsveld te plaatsen.
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Kwaliteit heeft zijn
oorsprong
Enkel ervaring, materiaalkwaliteit en precisie leiden tot een
optimaal product.
Wij kiezen betreffende het grove vezelmateriaal alsmede
voor de rubberen rug de beste toepassing. Gedurende het
productieproces - bestaande uit meerdere opeenvolgende
stappen waarbij de modernste machines worden gebruikt worden de beide materialen verbonden met als resultaat een
sterke tapijtmat, welke ook bij een hoge gebruiks- en reinigingsfrequentie haar kwaliteit niet verliest.

emco IMAGE
Representatieve uitstraling
Als de tapijtmat naast zijn reinigende functie ook een informatie- en reclamedoel moet hebben, dan is het type IMAGE
de juiste keus.
Het bijzonder uitgebreide kleurassortiment maakt de meest
uiteenlopende designvarianten mogelijk. Elke mat kan worden bedrukt met maximaal 16 verschillende kleuren, te kiezen uit in totaal 45 standaardkleuren. Dankzij innoverende
ontwerptechnieken en ultramoderne productieprocessen
bieden wij behalve dit omvangrijke assortiment ook het complete palet van Pantone-kleuren voor een creatieve toepassing. Bedrijfsgerelateerde kleurstellingen, grafische dessins
en individuele bedrijfslogo‘s kunnen worden gerealiseerd. Als
gedessineerde oppervlakken of als afzonderlijke motieven
tot 2 m breedte zijn aan de ambitieuze binnenhuisarchitect
en ontwerper bijna geen grenzen gesteld.
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emco IMAGE
Technische gegevens
Poolmateriaal

high-twist nylon (100 % polyamide 6.6),
poolinzetgewicht 900 g/m2

Poolhoogte

ca. 7-8 mm

Ruguitvoering

nitrilrubber met een dikte van ca. 1,4 mm

Totale mathoogte

ca. 8-9 mm

Totaalgewicht

2.600 g/m2

Breedte afwerkrand

ca. 20 mm

Drukproces

chromojet-drukproces

Kleuren

max. 32 uit 45

Wateropname

ca. 3 tot 4 liter per m2

Wastemperatuur

max. 60 °C

Wasechtheid

geen kleurverandingen conform DIN 54006

Elektrostatisch gedrag

zeer geringe elektrostatische oplading,
doorgangsweerstand 2,2 x 1011 ohm,
conform DIN 54345

Oliebestendigheid
(nitrilrubberrug)

zeer goed

Brandwerendheid
(desgewenst,
tegen meerprijs)

volgens Cfl – s1 (volgens EN 13501)
moeilijk ontvlambaar

Klantenlabel op de rand

desgewenst

Ruguitvoering

glad of met noppen

Maatafwijkingen

+/- 3%

Standaardmaten in cm
85 x 75

100 x 200

115 x 180

150 x 200

200 x 200

85 x 120

115 x 200

150 x 250

200 x 300

85 x 150

115 x 240

200 x 400

Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal in cm 200 x 500

Poolhoogte 7-8
mm
Rubber ca. 1,4 mm

Tot. hoogte
ca. 8-9 mm

Materiaalopbouw

Kleuren
I 10

I 20

I 30

I 40

I 50

I 60

I 70

I 80

I 90

I 100

I 110

I 120

I 130

I 140

I 150

I 160

I 170

I 180

I 190

I 200

I 210

I 220

I 230

I 240

I 250

I 260

I 270

I 280

I 290

I 300

I 310

I 320

I 330

I 340

I 350

I 360

I 370

I 380

I 390

I 400

I 410

I 420

I 430

I 440

I 450

emco IMAGE STYLE
Logo – de echte blikvanger
De mat met speciale vorm, emco IMAGE STYLE, combineert
de kleurechtheid en -veelzijdigheid van de emco IMAGE met
de mogelijkheid om bijna iedere gewenste vorm te realiseren. Dankzij de modernste technologie kunnen naast alle
standaardvormen ook toepassingen in bijzondere vormen
gerealiseerd worden, bijvoorbeeld productafbeeldingen of
bedrijfslogo‘s.
Door de mogelijkheden van individuele vormgeving is de mat
met een speciale vorm, de emco IMAGE STYLE, een hoogwaardige en functionele logomat en zorgt hij tegelijkertijd
voor een representatieve uitstraling. Bedrijfslogo‘s en merknamen springen in het oog met als gevolg een sterk communicatief effect! Ook complexe vormen op maat kunnen wij
produceren.
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emco IMAGE STYLE
Leidend en verleidend
Als speciale blikvanger zorgen de emco matten met een bijzondere vorm, het type emco IMAGE STYLE, voor een representatieve uitstraling op de vloer. Ze zijn geschikt om (tijdelijke) acties aan te geven, maar ook als campagnemateriaal
voor productvernieuwingen of om de nieuwste seizoensartikelen aan te geven (bijvoorbeeld met kerst of Pasen). Terwijl
vloerstickers na een bepaalde tijdsduur vervangen moeten
worden behouden de emco tapijtmatten dankzij een regelmatige reiniging langdurig hun kwaliteit. De emco matten
kunnen net als op onderstaande foto gebruikt worden als
loopsysteem door een gebouw, waarbij de matten qua vorm,
ontwerp en grootte volledig op maat worden gemaakt. Bovendien dragen de emco tapijtmatten bij aan de hygiëne
binnen een gebouw doordat ze het vuil opnemen.

emco IMAGE STYLE
Technische gegevens
Poolmateriaal

high-twist nylon (100 % polyamide 6.6),
poolinzetgewicht 900 g/m2

Poolhoogte

ca. 7-8 mm

Ruguitvoering

nitrilrubber met een dikte van ca. 1,7 mm

Totale mathoogte

ca. 8-9 mm

Totaalgewicht

2.600 g/m2

Breedte afwerkrand

ca. 20 mm

Drukproces

chromojet-drukproces

Kleuren

max. 32 uit 45

Wateropname

ca. 3 tot 4 liter per m2

Wastemperatuur

max. 60 °C

Wasechtheid

geen kleurveranderingen conform DIN 54006

Elektrostatisch gedrag

zeer geringe elektrostatische oplading,
doorgangsweerstand 2,2 x 1011 Ohm,
conform DIN 54345

Oliebestendigheid
(nitrilrubberrug)

zeer goed

Brandwerendheid
(desgewenst,
tegen meerprijs)

volgens Cfl – s1 (volgens EN 13501)
moeilijk ontvlambaar

Klantenlabel op de rand

desgewenst

Ruguitvoering

glad of met noppen

Maatafwijkingen

+/- 3%

Standaardmaten in cm
85 x 75

115 x 180

150 x 200

200 x 200

85 x 120

100 x 200

115 x 200

150 x 250

200 x 300

85 x 150

115 x 240

200 x 400

Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal in cm 200 x 500

Poolhoogte 8 mm
Rubber ca. 1,4 mm

Tot. hoogte
ca. 8-9 mm

Materiaalopbouw

Kleuren
I 10

I 20

I 30

I 40

I 50

I 60

I 70

I 80

I 90

I 100

I 110

I 120

I 130

I 140

I 150

I 160

I 170

I 180

I 190

I 200

I 210

I 220

I 230

I 240

I 250

I 260

I 270

I 280

I 290

I 300

I 310

I 320

I 330

I 340

I 350

I 360

I 370

I 380

I 390

I 400

I 410

I 420

I 430

I 440

I 450
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emco CLASSIC
Ouderwets goed
De tapijtmat emco CLASSIC is een betrouwbare entreemat,
die goed toegepast kan worden daar waar functionaliteit het
belangrijkste is. De tapijtmat emco CLASSIC is in ons assortiment de perfecte aanvulling op de tapijtmat emco IMAGE.
Dankzij de beste kwaliteit neemt de mat vuil en vocht zeer
goed op. Beschermt vloeren en vloerbedekkingen, vermindert reinigingskosten. Het type CLASSIC is leverbaar in 5 standaard kleuren en heeft een maximale afmeting van
200 x 500 cm.

emco CLASSIC
Technische gegevens
Poolmateriaal

high-twist nylon (100 % polyamide 6.6),
poolinzetgewicht 900 g/m2

Poolhoogte

ca. 8 mm

Ruguitvoering

nitrilrubber met een dikte van ca. 1,4 mm

Totale mathoogte

ca. 10 mm

Totaalgewicht

2.500 g/m2

Breedte afwerkrand

ca. 20 mm

Kleuren
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Wateropname

ca. 3 tot 4 liter per m2

Wastemperatuur

max. 80 °C

Elektrostatisch gedrag

zeer geringe elektrostatische oplading,
doorgangsweerstand 2,2 x 1011 ohm,
conform DIN 54345

Oliebestendigheid
(nitrilrubberrug)

zeer goed

Brandwerendheid
(desgewenst,
tegen meerprijs)

volgens Cfl – s1 (volgens EN 13501)
moeilijk ontvlambaar

Klantenlabel op de rand

desgewenst

Ruguitvoering

glad of met noppen

Maatafwijkingen

+/- 3%

Standaardmaten in cm
85 x 75

100 x 200

115 x 180

150 x 200

200 x 200

85 x 120

115 x 200

150 x 250

200 x 300

85 x 150

115 x 240

200 x 400

Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal in cm 200 x 500

Poolhoogte 8 mm
Rubber ca. 1,4 mm

Tot. hoogte
ca. 9-10 mm

Materiaalopbouw

Kleuren

C 10
Grijs

C 20
Rock

C 30
Grafiet

C 50
Donkerblauw

C 60
Donkerbruin
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emco Kleuren

Kleuren
Wij hebben enkel zuivere Pantone kleuren in ons assortiment,
geen gemengde kleuren. Het gevolg is dat onze kleuren een
hoge mate van helderheid hebben. Binnen ons kleurenpalet
kunt u kiezen uit 45 standaardkleuren, waarbij er maximaal
tot 32 kleuren op één mat kunnen worden gedrukt. Tegen een
meerprijs zijn ook speciale kleuren volgens de kleurensystemen Pantone, RAL of HKS mogelijk.
Kleurbestendigheid
De goede kwaliteit van de vezels voorkomt dat kleuren uitlopen en mengen met andere kleuren.
Kleurechtheid
Onze kleuren zijn was, water- wrijvings- en lichtbestendig conform DIN ISO 105.
Vulkaniseerpers
De modernste vulkaniseerpersen zorgen ervoor dat de hoogwaardige rug van de emco tapijtmatten vastgemaakt wordt
aan het getuft materiaal. Vervolgens ontstaat er onder invloed
van tijd, temperatuur en druk een langdurige elasticiteit en
hoge slipvaste eigenschap welke weerstand biedt tegen de atmosfeer, chemische werking en mechanische apparaten. Belangrijk zijn de technische specificaties van de rug, welke hun
invloed hebben op de ligging van de matten. Emco houdt hier
rekening met de hoogste kwaliteitseisen. Door middel van een
sterke afwerkrand heeft de emco mat een exceptioneel goede
ligging.

Poolhoogte
7-8 mm
Rubber ca. 1,4 mm

Brandgedrag
emco IMAGE en CLASSIC zijn gedeeltelijk volgens brandgedrag
B 1 moeilijk ontvlambaar (DIN 4102 en Cfl – s1 volgens EN 13501,
tegen meerprijs).

Chromojet
Onze nieuwste investering is een tweede chromojet-printer
welke op een resolutie van 25 dpi, met behulp van 48 jets (iedere beschikbare kleur), een logo op het tapijt kan printen. Er
kunnen maximaal 32 kleuren op één tapijt worden gedrukt.
Door middel van onze tweede chromojet-printer is onze capaciteit met 200% toegenomen.

emco Design

Uw eigen ontwerp
Wij garanderen een vlotte bewerking van het logo en aanmaak van het ontwerp, als u ons uw model bij voorkeur als
bestand per e-mail bezorgt. De productie van de matlogo’s
gebeurt met de computer met behulp van de software Corel
Draw en Photoshop. Zogenoemde vectorformaten voor Corel
Draw kunnen hierbij het eenvoudigste door de productie worden omgezet. Deze bestanden kunnen in de formaten ,cdr,
eps, ai of pdf worden aangeleverd. Verder verwerken wij ook
beeldbestanden (bitmaps) voor Photoshop. Deze kunnen ons
in de gangbare bestandsformaten jpg, gif, tif of psd worden
toegestuurd. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat deze modellen een voldoende grote resolutie (dpi)
moeten hebben, omdat ze anders niet kunnen worden bewerkt. De richtwaarde ligt ongeveer tussen 150 en 200 dpi.
Logo’s van websites hebben meestal slechts een resolutie van
72 dpi, die voor de bewerking te klein kan zijn. Als er problemen bestaan bij het verzenden van de bestanden per e-mail,
kunnen ze ons ook per post op een cd worden bezorgd. Als alternatief kunnen wij ook gedrukte modellen zoals visitekaartjes of briefpapier omzetten, als er geen elektronisch bestand
beschikbaar is.
Na ontvangst van uw logo sturen wij u per e-mail een elektronisch voorontwerp in de vorm van een pdf-bestand, dat u met
de gratis Adobe Reader kunt openen en afdrukken. Een korte
mail of fax ter bevestiging van ons designvoorstel volstaat,
om ons de opdracht aan de productie te laten doorgeven.
Doorgaans ontvangt u uw logomat binnen 11 tot 15 dagen na
uw goedkeuring van het logo-ontwerp.

Speciale vormen
Emco heeft zijn machinepark uitgebreid met een speciaal
voor de tapijtmatten ontwikkelde snijmachine. De apparatuur is zo ontwikkeld dat ieder product wordt herkend aan
zijn specifieke eigenschappen - zoals kleuren of designs - deze
eigenschappen worden verstuurd naar een scanner. Met behulp van de scanner wordt de mat vervolgens op maat gesneden. Door middel van de meest innovatieve technieken is het
nu mogelijk om behalve geometrische vormen ook inkepingen en speciale vormen te produceren (bijvoorbeeld productafbeeldingen en speciale logo’s).

Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2014
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emco Labels

Labels en positionering
Alle emco tapijtmatten dragen standaard een label met de
productiedatum en een emco label op de afwerkrand (afb. 1).
Matten van het type emco IMAGE hebben bovendien standaard twee witte identificatie-labels (afb. 2); de andere typen
worden hier desgewenst van voorzien.
Verder kunnen emco tapijtmatten desgewenst nog van andere labels worden voorzien. Deze kunnen bijvoorbeeld bedrijfsgegevens (logo, telefoon, website enz.), informatie voor de inventaris of wasinstructies (afb. 4) bevatten (levertijd ca. vier
weken, minimale bestelhoeveelheid 250 st., tegen meerprijs).
emco biedt ook blanco labels (afb. 1) aan, die door bedrijven
zelf met watervaste stiften kunnen worden beschreven (inventarisnummer, grootte enz.). De labels kunnen op verschillende plaatsen worden aangebracht. Als ruglabel kunnen ze
op de onderzijde van de mat (bijv. afb. 3, 4, 8) worden geplaatst,
als randlabel op de rand van de bovenzijde (bijv. afb. 5 – 7). De
labels zijn duurzaam met het draagmateriaal van de tapijtmat
verbonden (bijv. afb. 2).

 Afb. 1

 Afb. 2

Voorbeelden voor individuele tapijtmatlabels
Afb. 5 – 7: label op afwerkrand
Afb. 3 en 8: ruglabel met bedrijfsstempel

 Afb. 6

Afb. 4: ruglabel met wasinstructie
(Alle labels zijn verkleind afgebeeld.)

 Afb. 7

 Afb. 3

 Afb. 4

 Afb. 5
Afb. 8 ⊲
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emco Labels

A

Staand formaat
L

B

ca. 10 cm

C
ca. 10 cm

D

2

1

K

1

3

E

1

F

Ø 8 cm

4

3

J

Klittenband

4
1

8

ca. 10 cm

I

H

G

ca. 10 cm

Voorzijde

Achterzijde

Liggend formaat
J

K

ca. 10 cm

L

I

ca. 10 cm

A

1

1

Klittenband
Ø 8 cm

H

B

G

C
F

E

4

2

8

3
1

1

ca. 10 cm

D

ca. 10 cm

Achterzijde

Voorzijde

Staand en liggend
formaat achterzijde

Standaardlabels (positionering)
... voor ident.-labels – standaard bij het type emco IMAGE, optioneel bij emco CLASSIC!
... voor labels met de productiedatum – standaard bij alle types!

2/8
4

Positie van andere labels naar wens ...

Staand formaat
voorzijde

Liggend formaat
voorzijde

Staand en liggend
formaat achterzijde

... emco label op afwerkrand standaard

G

D

--

G en A

D en J

--

... klittenband

--

--

1

... wasinstructie

--

--

3

... twee afwerkrandlabels, bijv.

emco Materiaal en kwaliteit

Materiaal en kwaliteit
Bij de ontwikkeling en productie hebben de kwaliteitseisen de
hoogste prioriteit. In het bijzonder bij individuele uitvoeringen.
Daarbij is niet alleen de rug of het garen maatgevend, ook de
kleuren en het kleurenprocédé zijn van beslissende betekenis.
Een tapijtmat type IMAGE verdient zijn naam alleen, als de
mat naast de reiniging ook na vele jaren nog imagoverhogend
werkt. Tapijtmatten van emco worden uitsluitend van hoogwaardig poolmateriaal (high-twist nylon (100 % polyamide
6.6) of katoen) vervaardigd. Door de poolhoogte wordt de mat
bijzonder zacht en neemt daardoor veel vocht op. De rug bestaande uit nitrilrubber, naar keuze met of zonder noppen, bezit de eigenschap om langdurig flexibel te blijven en is probleemloos bestand tegen jarenlange reiniging en wasbeurten.
emco IMAGE en CLASSIC zijn gedeeltelijk volgens brandgedrag
B 1 moeilijk ontvlambaar (DIN 4102 en Cfl – s1 volgens EN 13501,
tegen meerprijs). Een versterking zorgt ervoor dat de afwerkrand vlak op de vloer blijft liggen en voorkomt dat de randen
bij het wassen snel inscheuren. Kwaliteit heeft zijn oorsprong
– alleen ervaring, materiaal en precisie garanderen een optimaal product.
Garantie
De garantie geldt als grote oppervlakken pool van de rubberen
rug loskomen of als de afwerkrand scheurt. Schade die ontstaat door het niet op juiste wijze functioneren van de (was)
machine of schade die ontstaat door het niet op juiste wijze
toepassen van de matten bij klanten worden niet vergoed. Het
gaat om binnenmatten, die slechts beperkt voor buitengebruik geschikt zijn. Kleurveranderingen onder invloed van uvlicht en/of ozon vallen niet onder de garantie. Bepaalde kleurveranderingen of kleurverliezen kunnen door het productieproces niet worden voorkomen en zijn dan ook van de garantie
uitgesloten. Geringe maatafwijkingen zijn door het vele handwerk onvermijdelijk en vormen geen reden tot reclamatie. In
het geval van een reclamatie kan alleen de dagwaarde van de
mat worden vergoed.

emco Wassen en opslag

Wastemperaturen en -proces
emco IMAGE: max. 60 °C
emco IMAGE STYLE: max. 60 °C
emco CLASSIC: max. 80 °C
Na de aflevering dienen de matten gewassen of opgeborsteld
te worden, om ervoor te zorgen dat de pool zich opricht en de
mat vuil kan opnemen. Hierdoor wordt ook de hoogwaardige
uitstraling van de mat verbeterd en de kleurintensiteit verhoogd. De door de perforatie (pag. 32 – standaardvoordelen)
eventueel apart overeind staande pooldraden zijn eveneens
niet meer zichtbaar.
Wassen en opslag
Matten van het type IMAGE mogen niet samen met andere
mattypen worden gewassen, indien mogelijk ook niet met
logomatten van andere fabrikanten. Bij sommige logomatten
van andere fabrikanten zijn minder belastbare kleuren gebruikt, die bij het wassen kunnen afgeven.
Matten van het type CLASSIC kunnen zonder probleem samen
met andere solution-dyed-matten, ook van andere fabrikanten, worden gewassen.
Matten die zonder rand werden vervaardigd (bij de bestelling
rekening houden met 10 cm afsnijrand), dienen voor het inpassen 3 tot 5 keer te worden gewassen en gedroogd, omdat
een krimpen van de matten onvermijdelijk is.
Aanbevolen wasmiddelen
In het algemeen dienen anionogene wasmiddelen zonder optische witmiddelen te worden gebruikt. Voor logomatten
moeten niet-alkalische, voor matten van het type CLASSIC
kunnen alkalische wasmiddelen worden gebruikt.
Drogen
Neem de instructies van de fabrikant in acht. Ideaal zijn temperaturen tussen 65 °C en 80 °C voor ca. 7 min. Afgekoeld (ca.
30 °C tot 40 °C) nogmaals ca. 7 min drogen.
Opslag
De matten mogen niet onnodig voor langere tijd aan hogere
temperaturen worden blootgesteld. Daarom is het aan te bevelen de matten direct na het droogproces uit de droger te
nemen. De matten mogen niet worden gevouwen en dienen
vlakliggend te worden opgeslagen met de rubberen zijde op
de poolzijde. Bij een opgerolde opslag dient de rubberen zijde
zich altijd aan de buitenkant te bevinden.
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Voordelen – standaard en naar wens

Elke emco tapijtmat biedt een reeks standaardvoordelen, die
in het dagelijkse gebruik hun waarde bewijzen. Daarnaast zijn
er een reeks opties om de tapijtmatten aan individuele wensen aan te passen.
Standaard voordelen
■ Zeer hoogwaardige afwerking, ook aan afwerkranden netjes
en recht
■ Hoog poolinzetgewicht, hierdoor bijzonder zacht en comfortabel
■ Elke afmeting is mogelijk tot maximum van 200 x 500 cm
■ Max. 32 kleuren per mat van het type IMAGE, keuze uit in
totaal 45 kleuren
■ Bij logo-ontwerp: 24 tot 48 uursservice
■ Korte levertijd: slechts 11 tot 15 dagen
■ Desgewenst neutrale levering zonder etiket van de fabrikant
■ Geen minimale bestelhoeveelheid
■ Versterkte afwerkrand
■ Perforatie (afb. 4) Voor een langdurig gebruik worden alle
matten geperforeerd geleverd (dit verhinderd scheuren van
de matten, en zorgt voor een beter droging).

Voordelen naar wens
■ Verschillende vormen naar wens (afb. 1)
■ Afgeronde hoeken
■ Naam van de klant op de afwerkrand (afb. 2)
■ Labels voor inventarisatienummers (afb. 4)
■ Aanbrengen van transponderchips voor digitale registratie
van relevante productgegevens (afb. 3)
■ Stempel achterzijde (afb. 5)
■ Aanbrengen van klittenband voor bevestiging van de mat op
gladde ondergronden (afb. 6)
■ Dubbele rubberrug (afb. 7)
■ Naar wens leverbaar met noppenrug (afb. 8). Om technische
redenen wordt de noppenrug niet op de gehele onderzijde
van de mat aangebracht, maar slechts als een ‘noppenveld’.
■ Buitenstandaard kleuren (volgens Pantone of RAL)

1

2

3

4

5

6
Afb. 1: mattenvorm naar wens
Afb. 2: eigen label in de afwerkrand
Afb. 3: transponderchips
Afb. 4: perforatie / labels voor inventarisatienummers
Afb. 5: stempel achterzijde
Afb. 6: klittenband
Afb. 7: dubbele rubberrug

7
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8

Afb. 8: noppenrug

emco

De onderneming
De Erwin Müller Gruppe Lingen is een
onderneming die sinds de oprichting in
1945 zich onderscheid door een solide
groei, vakbekwaamheid en innovatie.
Ideeënrijk ondernemersschap, commercieel talent en een goede relatie met de
werknemers liggen aan de basis van de
voortdurend positieve ontwikkeling van
het bedrijf.
Alle onder de merknaam emco en novus
vervaardigde producten hebben door de
combinatie van gebruiksvoordelen en
design een geheel eigen gezicht.

emco bad

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

emco bau

emco klima

Bestelformulier | E-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de
Klantbeschrijving

Klantnummer

Firma:

Telefoon:

Branche:

Telefax:

Straat:

E-Mail:

Postcode/plaats:

Bestelnummer:

Contactpersoon:

BTW nummer:

emco Tapijtmatten
Type

Kleur

Stuks

Breedte (cm)

Looplengte (cm)

Formaat

Noppenrug
Stempel achterzijde (klantnummer:

)

Afwerkrand
Afwerkrandlabel (standaard: emco)
(wanneer voor een specifieke klant graag het klantnummer:

)

Label Positionering (standaard, zie schets*)
Staand formaat

A

B

C

L

Liggend formaat
J

D

K

E

K

L

I

A

H

B

* Wanneer het geen standaard
plaats is a.u.b. de letter omcirke-

G
J

F
I

H

C
F

E

len op de positie waar u het
afwerkrandlabel wenst.

D

Achtersijde

G

Voorzijde

Velcros/Klittenband
Eigen label
Labels voor klantnummers (Zo ja, identificatienummer:

)

Transponderchips (klantnummer:

)

Ruglabel (klantnummer:

)

(indien afwijkend van de lay-out, schetsen en opsturen)

Plaats, datum:
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Handtekening:

Verkoopkantoren internationaal
Ostenrijk
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
Zwitserland
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
Groot-Brittanië /
Noord-Ierland
emco UK Ltd.
5 Plough Road
Wellington
Telford
Shropshire
TF1 1ET
Tel. (+44) 01952 256446
Fax (+44) 01952 262940
enquiries@emcouk.co.uk
www.emco-bau.com
Nederland
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66
5320 AB Hedel/NL
Baronieweg 12 B
5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
Fax (+31) 073 599 8319
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com
België / Luxemburg
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Veldrijk 2
8530 Harelbeke/BE
Tel. (+32) 056 224 978
Fax (+32) 056 225 879
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco.de/benelux
Frankrijk
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

Spanje
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.de/es
Italië
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.de/it
Polen
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-polska.pl
Rusland
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.de/ru
Slovenië / Kroatië
EM Sistemi
Laznica 1
5282 Cerkno
Slovenija
Tel. (+386) 51 435 159
info@emco.si
emco@siol.net
www.emco.de/sl
Scandinavië
Matting AB
Box 514
44115 Alingsås/SE
Tel. (+46) 0322 67 08 00
Fax. (+46) 0322 67 08 01
info@matting.se
www.matting.se
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

Griekenland
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.de/gr
Tsjechië
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
Slowakije
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.de/sk
Midden-Oosten
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.de
Midden- / Zuid-Amerika
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.de
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.de
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.de

Turkije
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.de/tr
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

emco Bau- und Klimatechnik

emco Benelux B.V.

GmbH & Co. KG

Postbus 66, 5320 AB Hedel

Postfach 1860

Tel. +31 (0) 73-599 8310

D-49803 Lingen (Ems)

Fax +31 (0) 73-5998319

Germany

België/Luxemburg:

Tel. +49 (0) 591 9140-0

Tel. +32 (0)56-224978

Fax +49 (0) 591 9140-852

Fax +32 (0)56 225879

bau@emco.de

info@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

www.emco-bau.com
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