Productoverzicht

emco Schoonloopzones

Entrees mooi ontwerpen.

SMEER
VUIL

ZAND
VOCHT

STOF

ERUIT!
Wist u dat ieder persoon die een gebouw betreedt
gemiddeld 12 gram aan straatvuil en – vocht mee
naar binnen neemt en dat 80% van dit vuil en vocht
in het gebouw terecht komt?
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REINIGINGS

KOSTEN
Concrete testresultaten zijn het bewijs: emco schoonloopzones
kunnen tot ca. 65% van het vuil en tot 90% van het vocht opnemen.
Het gevolg hiervan is dat u tot 90% bespaart op reinigingstijd en de
bijbehorende kosten. Dankzij de langere reinigingsintervallen en
besparingen op reinigingsmiddelen verdient de emco schoonloopzone zich na ca. 6 maanden al terug!

BESPAAR!
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SCHOON
AN

WAARDE
Vloeren zijn onderhevig aan een flinke waardevermindering wanneer door vuil krassen,
vlekken of andere beschadigingen zijn veroorzaakt. Ook textiele vloerbedekkingen zijn
aan een flinke waardevermindering onderhevig door vuil of vocht, een voorbeeld is het
verkleuren van de vloerbedekkingen. Kortom bij het gebruik van een goede schoonloopzone blijven de achterliggende vloeren langdurig mooi!

BEHOUDEN
7

VAL

PARTIJEN
Het beroepsgenootschap van welvaart en gezondheid heeft bekend
gemaakt dat de meeste ongevallen op de vloer plaatsvinden. Het zijn
struikel- en glijpartijen van degenen die als gevolg van een vuile of
vochtige vloer hun evenwicht verliezen. Het beroepsgenootschap
adviseert daarom nadrukkelijk om bij iedere entree een schoonloopzone toe te passen.

VERMIJDEN
9

SCHOON

LOOP
ZONE
Vloeren zijn sowieso niet volledig resistent wanneer aarde, stof en vocht onder de schoenzolen
naar binnen wordt gelopen. Het enige dat hier
weerstand tegen biedt is een goede schoonloopzone die ervoor zorgt dat vuil en vocht van de
schoenzolen af wordt geborsteld voordat het zich
in het gebouw verspreid.

Poolmateriaal

Vuilpartikels

Vlies

PVC

ERIN!
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INNOVA
Een innovatieve, hoogwaardige schoonloopzone die zich
optimaal aan alle situaties aanpast en consequent vuil
reduceert. Hij ziet er niet alleen goed uit maar verbetert
bijvoorbeeld ook de akoestiek in een ruimte.

36.03 Grijs

36.10 Leisteen

36.01 Zwart

36.02 Antraciet
Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
100, 150 en 200 cm breed
Matten (incl. afwerkrand) ca.
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm
200 x 300 cm

Technische gegevens zie pagina 27
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MAXIMUS®
De maatstaf voor de hoogste comfort eigenschappen.
Hoogwaardig getuft velours en een optisch mooie uitstraling verbinden zich hier met beschermende eigenschappen. Te verkrijgen in drie attractieve designs voor
de beste toepassingen.

MAXIMUS®
AMBIENTE

Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
130 en 200 cm breed
Matten (incl.
afwerkrand) ca.
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm

82.03 Grijs Ambiente

82.07 Rood Ambiente

82.02 Antraciet Ambiente

82.01 Zwart Ambiente

MAXIMUS®
UNI

80.03 Grijs

80.07 Rood

80.04 Bruin

80.02 Antraciet

80.01 Zwart

81.01 Zwart gedessineerd

81.04 Bruin gedessineerd

MAXIMUS®
DESSIN

81.02 Antraciet gedessineerd

Technische gegevens zie pagina 27
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PRESTIGE
Een op de rol geleverd product dat in vijf tijdloze kleuren en hoge kwaliteiten voor alle vuilgevoelige zones
geschikt is. Overal waar personen naar binnen en naar
buiten gaan en het verspreiden van vuil tegen gegaan
moet worden.

61.02 Grijs

61.03 Bruin

61.04 Rood

61.01 Antraciet

61.05 Blauw
Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
130 en 200 cm breed

CONFORM
76.05 Blauw

Deze schoonloopzone van exclusief velours is perfect
afgestemd om te combineren met een achterliggende
en aansprekende houten en designvloer. ECONYL-garens
zijn gerecycleerde garens. Deze schoonloopzone heeft
een brandklasse Bfl-s1 bij tegels.

76.03 Mokka

76.04 Bruin

76.01 Antraciet

76.02 Beige
Rolafname (incl. afwerkrand) ca.
130 en 200 cm breed

Tegels (zonder afwerkrand)
ca. 50 x 50 cm (met bitumen coating)

Matten (incl. afwerkrand) ca.
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm

CONFORM SE
Rolafname (excl. afwerkrand)
ca. 400 cm breed

Technische gegevens zie pagina 27

17

PREMIUM
Een schoonloopzone die voldoet aan de hoogste eisen,
representatief, sterk en functioneel. Hoogwaardig getuft
velours met speciaal ontwikkelde vezels en bijzondere
vuilverbergende eigenschappen.

75.15 Leisteen

75.12 Rood

75.11 Zwart
Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
200 cm breed

CARE
47.04 Beige

Beschermt duidelijk alle vloeren die achter de schoonloopzone liggen. De schoonloopzone is robuust en heeft
een zeer beschermende werking. Voor een gerichte en
effectieve vuilreductie.

47.03 Bruin

47.02 Grijs

47.05 Blauw

47.01 Antraciet

Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
200 cm breed

Technische gegevens zie pagina 27
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FOCUS
Overtuigend in de ruimte en tegelijkertijd zeer robuust,
ook voor de meest intensieve entrees. De dubbele vezelstructuur zorgt voor een goede reiniging doordat er
gebruik wordt gemaakt van zowel grove als fijne vezels.

25.04 Rood

25.03 Bruin

25.02 Grijs

25.01 Antraciet
Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
130 en 200 cm breed
Matten (incl.
afwerkrand) ca.
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm
200 x 300 cm

SCRATCH
De schoonloopzone met dubbele functie, borstelt het
grove vuil af en neemt vocht op. Optimaal in de samenstelling van het materiaal, beknopt in de toepassing. Ideaal voor alle entrees waar vele bezoekers naar binnen en
buiten gaan.

40.01 Antraciet

40.05 Grijs

40.04 Rood

Rolafname (incl.
afwerkrand) ca.
200 cm breed
Matten (incl.
afwerkrand) ca.
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm

Voor een optimaal schoonloopeffect zou SCRATCH met de ribbel dwars
op de looprichting gelegd moeten worden.

Technische gegevens zie pagina 27
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CONTURA
Aansprekende schoonloopzone met vier zeer beknopte
designs voor een mooi oppervlak. Op rol leverbaar om
volledige ruimtes attractief te maken door duidelijke accenten te plaatsen. Door de donkere optiek en de sterke
textuur is hij zeer vuilverbergend.

17.02 Dwars

17.04 Ruiten

17.01 Diamanten

17.03 Diagonaal

Rolafname: (excl.
afwerkrand) ca.
200 cm breed

Toebehoren
Slipstop FLOCK

Slipstop EXACT*

Effectieve slipstop voor plaatsing op
textielondergronden

Effectieve slipstop voor plaatsing op
gladde ondergronden

Kleur:
Type :
Breedte:
Dikte:
Gewicht:

Antraciet
Rolafname
80 cm, 120 cm, 180 cm
2,5 tot 3 mm
ca. 750 g/m2

Kleur:
Type:
Breedte:
Dikte:
Gewicht:

Geel
Rolafname
80 cm, 120 cm, 180 cm
2 mm
ca. 450 g/m2

Onderlegmat

Randprofiel

Ter compensatie van hoogtes in uitsparingen

Randprofiel voor de afwerking van de snijranden
voor producten met zware PVC-coating

Voorbeeld voor een sparing met een hoogte
van ca. 22 mm: onderlegmat van ca. 14 mm
toepassen + schoonloopzone van ca. 10 mm
Rolafname: ca. 125 cm breed

Rollen: 25 lfm

*B
 ij een PVC-rug adviseren wij om
de slipstop EXACT toe te passen.

Technische gegevens zie pagina 27
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MAXIMUS® IMAGE
Wij printen uw schoonloopzone volledig op maat
Met de chromojet productietechniek kunnen de meeste logo’s,
afbeeldingen of teksten eenvoudig in ons type MAXIMUS® IMAGE
worden geprint. Tot 16 kleuren (inclusief achtergrondkleur) kunnen in een mat worden geprint, te kiezen uit ons assortiment van
45 kleuren. Ook speciale Pantone, RAL of HKS kleuren zijn tegen
meerprijs te printen.

i10

Citroen

i60

Rood

i110
Lila

i160

i20

Geel

i70

Bordeaux

i120

i130

Sering

i170

Hemelsblauw

i210

i220

i260

i80

Roestrood

Royal-blauw

Donkergroen

i30

Geeloranje

Mint

i270

Druif

i180

Petrol

i230

Hardgroen

i280

Bruin

Grafiet

i310

i320

i360

i370
Grijs

Donkergrijs

i410

i420

i430

Reebruin

Lichtgrijs

Zand

Staalblauw

i330

i40

i50

Oranje

Terracotta

i90

i100

Lichtrood

i140

Magenta

i190

Smaragd

i240

Kers

i150

Perzik

i200

Marineblauw

i250

Felgroen

Groen

i290

i300

Lichtblauw

i340

Zilver

i350

Maron

Grijsbeige

Blauwgrijs

i380

i390

i400

Zwart

Wit

MAXIMUS® IMAGE
Staallgrijs

MAXIMUS® IMAGE combineert de MAXIMUS® kwaliteit met alle
voordelen van individuele vormgeving. Onze precieze kleuringstechnieken nemen met zeer grote precisie tekens, teksten, afbeeldingen en grafische elementen over. Zelfs contouren en kleurovergangen zijn met geringe afwijkingen mogelijk.

Gold

Zalm

i440

Lichtgroen

i450

Sunset

Als u wenst
Als merkdrager met logo of afbeelding, als informatieverstrekker met
boodschap of andere tekst in uw
eigen design.

Maximale printformaat ca.
200 cm (incl. afwerkrand).
Speciale kleuren zijn mogelijk.

IMAGE INDOOR
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Grenzeloze vormgevingsvrijheid voor de binnentoepassing
Een visitekaartje voor uw gebouw! Met alle voordelen, maar vooral
kwaliteit: Waardevast, slijtvast en een verhoogde zekerheid volledig
persoonlijk gemaakt conform uw wensen. Bijkomend voordeel is
dat u de matten eventueel in het industriële wasproces kunt wassen, tot maar liefst 60° C zonder dat dit verkleuringen met zich mee
brengt (DIN 54006). Tot wel 32 kleuren kunnen op dezelfde mat geprint worden, te kiezen uit ons assortiment van 45 kleuren.

Wit

IMAGE INDOOR is wasbaar tot 60° C
Staallgrijs

Gold

Zalm

Lichtgroen

Sunset

Matten (incl. afwerkrand) ca.
85 x 60 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
100 x 180 cm
130 x 200 cm
Speciale maatvoering op aanvraag
tot ca. 200 x 400* cm
(incl. afwerkrand)
*Overlengtes tot ca. 750 cm mogelijk
tegen meerprijs.

Opmerking: MAXIMUS® IMAGE en IMAGE INDOOR
Afmeting:

Wilt u letten op:

·	De afmetingen zijn inclusief
afwerkrand

·	De MAXIMUS® IMAGE is uitsluitend
geschikt als binnentoepassing

Uitsparingen:

·	Kleur i60 Rood is niet UV-bestendig.
Hierdoor kan de kleur sneller vervagen.

·	Indien matten in een uitsparing komen te liggen, gelieve binnenwerkse
maat door te geven
·	In verband met de productie kan er
sprake zijn van een maatafwijking
tot 3%
·	Bij bestelling dient er, zowel in de
breedte als in de lengte, rekening
te worden gehouden met een overmaat van 10 cm
·	Het exact op maat snijden dient in
het project te worden gedaan

Technische gegevens zie pagina 27
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IMAGE OUTDOOR
Dé individuele logomat voor buitengebruik
Een entreemat voor buiten? Absoluut! Dit is mogelijk door gebruik
te maken van materialen en vakmanschap gespecificeerd voor buitentoepassingen. De vezels zijn gemaakt van 100% water resistent
polyamide en het vocht in de mat wordt afgevoerd door middel
van drainagegaatjes in de rubberen rug. Zelfs een sterke UV-straling heeft geen enkel effect op de vezels.

IMAGE OUTDOOR voor een hotel
En wanneer de mat erg vuil is? Dan kan hij eenvoudig tot 40° C gewassen worden. Tot aan 16 kleuren kunnen (inclusief achtergrondkleur) op de mat gedrukt worden, te kiezen uit ons assortiment
van 17 kleuren.
Matten (incl. afwerkrand) ca.
85 x 150 cm
100 x 180 cm
130 x 200 cm

Speciale maatvoering op aanvraag tot ca. 200 x 400* cm
(incl. afwerkrand)
*Overlengtes tot ca. 750 cm mogelijk
tegen meerprijs.

OD 9010 Bordeaux

OD 9011 Rood

OD 9030 Donkerbruin

OD 9031 Zand

OD 9032 Natuur

OD 9050 Oranje

OD 9051 Geel

OD 9060 Zwart

OD 9061 Grijs

OD 9062 Lichtgrijs

OD 9070 Donkerblauw

OD 9071 Jeansblauw

OD 9080 Mosgroen

OD 9081 Lichtgroen

OD 9082 Grasgroen

OD 9083 Petrol

OD 9063 Wit

Technische gegevens
INNOVA

MAXIMUS®
MAXIMUS® IMAGE

PRESTIGE

CONFORM

CONFORM
TEGELS

CONFORM SE

Productieprocessen

ISO 2424

getuft

getuft

getuft

getuft

getuft

getuft

Verdeling

ISO 2424

5/32"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

Poolmateriaal

ISO 2424

100 % PA 6

100 % PA 6.6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

Draagmateriaal

ISO 2424

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

–

Polyester vezelvlies

Ruguitvoering

ISO 2424

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Bitumen

FR-Latex

Polgewicht

ISO 8543

ca. 885 g/m2

ca. 1.000 g/m2

ca. 975 g/m2

ca. 1.200 g/m2

ca. 1.200 g/m2

ca. 1.200 g/m2

Totaalgewicht

ISO 8543

ca. 3.460 g/m2

ca. 3.410 g/m2

ca. 3.560 g/m2

ca. 3.820 g/m2

ca. 4.280 g/m2

ca. 2.400 g/m2

Polhoogte

ISO 1766

ca. 5,0 mm

ca. 6,5 mm

ca. 5,0 mm

ca. 6,0 mm

ca. 6,5 mm

ca. 5,0 mm

Totaalhoogte

ISO 1765

ca. 8,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 8,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 8,5 mm

Aantal noppen

ISO 1763

ca. 75.590/m2

ca. 138.600/m2

ca. 141.730/m2

ca. 132.280/m2

ca. 132.280/m2

ca. 132.280/m2

Belastingswaarde

EN 1307

33

33

32

33

33

33

Comfortklasse

EN 1307

LC3

LC4

LC4

LC4

LC4

LC4

Rolstoelgeschiktheid EN 985

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Trapgeschiktheid

EN 1307

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Lichtechtheid

ISO 105-B02

≥5

≥5

≥5

–

–

–

Kleurechtheid bij
droogte & vocht

ISO 105-X12

≥4

≥4

≥4

–

–

–

Waterechtheit

ISO 105-E01

≥4

≥4

≥4

–

–

–

Elektrostatische
Lading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Glijdende weerstand EN 13893
Brandbeschermend

EN 13501-1

CE Eigenschappen
EN 14041 (enkel voor rollen)

GTm GRn FTn GTn GRn GTn
giLjZ giLjZ giLjZ giLjZ giLjZ giLjZ
PREMIUM

CARE

FOCUS

SCRATCH

CONTURA

Productieprocessen

ISO 2424

getuft

getuft

getuft

getuft

geweven 2-Chorig

Verdeling

ISO 2424

5/32"

5/32"

5/32"

5/32"

–

Poolmateriaal

ISO 2424

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

Draagmateriaal

ISO 2424

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

PES, PP, CO, CV

Ruguitvoering

ISO 2424

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Ethyleen-vinylacetaat

Polgewicht

ISO 8543

ca. 2.050 g/m2

ca. 1.005 g/m2

ca. 1.030 g/m2

ca. 1.150 g/m2

ca. 750 g/m2

Totaalgewicht

ISO 8543

ca. 4.670 g/m

ca. 3.650 g/m

ca. 3.450 g/m

ca. 3.820 g/m

2

2

2

2

ca. 1.900 g/m2

Polhoogte

ISO 1766

ca. 9,0 mm

ca. 4,0 mm

ca. 7,0 mm

ca. 6,0 mm

Totaalhoogte

ISO 1765

ca. 11,0 mm

ca. 7,5 mm

ca. 9,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 7,0 mm

Aantal noppen

ISO 1763

ca. 76.000/m2

ca. 73.100/m2

ca. 73.000/m2

ca. 67.500/m2

ca. 90.000/m2

Belastingswaarde

EN 1307

33

33

33

33

32

Comfortklasse

EN 1307

LC4

LC3

LC3

LC2

LC1

Rolstoelgeschiktheid EN 985

ja

ja

ja

ja

nee

Trapgeschiktheid

EN 1307

ja

ja

nee

ja

nee

Lichtechtheid

ISO 105-B02

≥7

≥5

≥5

≥7

≥5

Kleurechtheid bij
droogte & vocht

ISO 105-X12

≥4

≥4

≥4

≥4

≥ 3–4

Waterechtheit

ISO 105-E01

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

Elektrostatische
Lading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

DS

DS

DS

DS

DS

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Glijdende weerstand EN 13893
Brandbeschermend
CE Eigenschappen
EN 14041 (enkel voor rollen)

EN 13501-1

ca. 4,0 mm

GTn GTm GRm GTl FTk
giLjZ giLjZ gLjZ giLjZ LjZ
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TOEPASSINGS

GEBIEDEN
Een belangrijk onderdeel bij het ontwerp van de binneninrichting zijn de
vuilgevoelige zones. Deze vuilgevoelige zones bestaan in alle type openbare
gebouwen, zoals kantoren, productieruimtes en woningen. Overal waar personen frequent van buiten naar binnen lopen.

ONTWERPEN
29

Mooie schoonloopzones in een winkelcentrum

Schoonloopzones bij de entrees
in winkelcentrum “Gelderlandplein”
Het “Gelderlandplein” is een winkelcentrum in Amsterdam Zuid.
Het oorspronkelijk lokaal bekende winkelcentrum is vlak na de
oorlog gebouwd en is inmiddels
uitgegroeid tot een internationale publiekstrekker.

Ook aangrenzende ruimtes worden door de hoogwaardige schoonloopzone MAXIMUS® effectief tegen vuil en vocht beschermd.

MAXIMUS® voorkomt dat vocht of smerige oppervlaktes op de vloer
ontstaan die vervolgens uitglijdingsgevaar met zich mee brengen.

Hightech met emotie, uitstraling en zekerheid
Het “Gelderlandplein” werd in 1968 gebouwd met een
oppervlakte van ca. 20.000 m² en is in 2015 volledig gerenoveerd. Vanaf het begin werd het winkelcentrum zeer
goed bezocht, mede door de aanwezigheid van exclusieve winkels, merken en de groeiende aantrekkingskracht.
emco heeft bij de verschillende entrees de MAXIMUS®
geleverd.
Een schoonloopzone laat vuil eenvoudig verdwijnen
… en kan zich bovendien laten zien. De MAXIMUS® ontvangt de bezoeker in het winkelcentrum “Gelderlandplein” in de gewaagde zwarte unikleur. De schoonloopzone, gemaakt van hoogwaardig getuft velours is ontwikkeld
speciaal voor bijzonder drukke entrees en biedt de hoogste comforteigenschappen. Een perfecte “ontvanger” om
zowel vuil als vocht bij de entree op te nemen. Op deze
manier wordt ook vuil in de andere ruimtes binnen het
pand vermeden.
Een winkelcentrum dat voldoet aan de hoogste eisen, ontworpen
door Rijnboutt Architecten.

Project:
Schoonloop:
Aantal:
Kleur:
Plaatsing:

Winkelcentrum Gelderlandplein, Amsterdam
MAXIMUS®
200 m2
80.01 Zwart uni
verlijmd
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Schoonloopzones als volledige oppervlakte in het muziektheater

PREMIUM voor een dagelijkse loopfrequentie van 2000 bezoekers
Het Stage “Theater aan de Elbe” in Hamburg laat zien wat voor rol een
schoonloopzone bij grotere oppervlaktes kan betekenen. Met PREMIUM,
heeft u de beste toepassing qua vochtopname en zekerheid in de entreezone.

De entree van het “Theater aan de Elbe”
waar de musical “Het wonder van Bern”
gespeeld wordt is uitgevoerd met de
schoonloopzone PREMIUM.

Ook bij schoonloopzones: top bezetting
Hamburg, de musicalstad van Duitsland, heeft bij de entree van het Stage “Theater aan de Elbe” in het centrum
van de haven de schoonloopzone P
 REMIUM toegepast.
Deze schoonloopzone geeft u een beeld wat de werking is
van een goede schoonloopzone bij een dagelijkse bezoekersfrequentie van 2000 passanten. In totaal is er ca. 130m²
aan schoonloopzones in dit pand geplaatst. De mooie kleur
zwart met haar vuilverbergende eigenschappen presenteert zich hier als een architectonische toevoeging in de
aansprekende ruimtes.
Rendabel en zeker, representatief en robuust
Ca. 90% van alle schoonmaakkosten ontstaan doordat
vuil- en vocht van buiten naar binnen wordt gelopen.
PREMIUM met de speciale holle vezels absorbeert ca. 65%
van het vuil en tot ca. 90% van het naar binnen gelopen
vocht. Bij het gebruik van een goede schoonloopzone bespaart u ruim op uw schoonmaakkosten en bevordert
het de veiligheid in uw pand. Juist bij het weer in de regio
Hamburg weet de P
 REMIUM zich duidelijk te onderscheiden door het vocht bij de entree op te nemen.

Het Stage “Theater aan de Elbe” in de haven van Hamburg is één
van de talrijke theaters die Hamburg tot de 3de stad in de wereld
maken op het gebied van musicals.

Project:
Schoonloop:
Aantal:
Kleur:
Plaatsing:

Stage Theater an der Elbe, Hamburg
PREMIUM
130 m2
75.11 Zwart
verlijmd

De emco PREMIUM schoonloopzone in de kleur zwart is
een mooie blikvanger voor dagelijks ca. 2000 bezoekers.

33

Schoonloopzone als design voor bij uw restaurant

Mooi architectonisch design
Schoonloopzones zijn in het ontwerp van veel architecten ten
onrechte achtergestelde onderwerpen. Een moderne schoonloopzone profileert zich in verschillende opzichten als een belangrijk onderdeel binnen het architectonische concept.

Zo attractief kunnen vuilpreventionele producten
eruit zien met
emco schoonloopzones voor
zowel binnen
als buiten.

Moderne schoonloopzones beperken niet alleen de
hoeveelheid vuil en vocht in woon- en werkcomplexen. Ze bewijzen zich ook als een representatief perfect geintegreerd onderdeel van het pand.
Ze bieden zekerheid, zorgen voor besparingen op
schoonmaakkosten en fungeren ook als designelement binnen het geheel. Een mooi voorbeeld voor
de toepassingsmogelijkheden ziet u in het Düsseldorfse staddeel Grafenberg, namelijk in het arabische specialiteitenrestaurant ArabesQ. De schoonloopzone past hier perfect in de gotische stijl van
het restaurant en draagt bij aan de oase van rust
en gastvrijheid.

Het restaurant ArabesQ in het Düsseldorfse stadsdeel Grafenberg
is een architectonisch aansprekend project in de gotische stijl.

Een functionele ambassadeur van uw huis!
Op deze manier wordt de bezoeker bij een restaurant spreekwoordelijk de juiste richting in gestuurd.
De IMAGE OUTDOOR is een logomat die niet alleen
functioneel is, maar bovendien een perfecte manier
is om informatie te verstrekken. Voorzien van drainagegaatjes die het vocht afvoeren is hij ook zeer
geschikt in de herfst en winter. Binnen passeert uw
bezoeker de MAXIMUS® IMAGE schoonloopzone,
net als de buitenmat voorzien van het gouden huislogo op een zwarte achtergrond. ArabesQ bedrijfsleider Nina Brandon: “Wij profiteren niet alleen van
de functionele voordelen, belangrijk voor ons was
ook de mogelijkheid om onze huisstijl terug te laten
komen in de schoonloopzone.”

Functie en design: de schoonloopzone als integraal onderdeel
van de binneninrichting.

Project:
Schoonloop:
		
Formaat:
Kleur:
		
Plaatsing :

Restaurant ArabesQ, Düsseldorf
IMAGE OUTDOOR en
MAXIMUS® IMAGE
130 x 200 cm
OD 9060 Zwart + OD 9051 Geel
i390 Zwart + i420 Goud
op de vloer

De hoogste eisen bij de meest kritische punten: een goede
schoonloopzone neemt tot 90% aan vuil en vocht op.
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Het complete schoonloopsysteem van emco

De 3-zonereiniging
De 3-zonereiniging beschermt door
de combinatie tussen de aluminium
profielmatten met verschillende inlagen en de schoonloopzone ieder project tegen nagenoeg alle soorten vuil.

3
1

2

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Grof vuil

Fijn vuil

Vocht- en restvuil

Grof vuil wordt in de 1e zone opgenomen
door de rubber- of cassetteborstelinlagen.
Mogelijk in een binnen- of buitentoepassing met gecertificeerde slipvastheid.

Ruwharige tapijtstroken voor de verwijdering
van fijn vuil. De slipvaste inlage kan zowel
voor een binnentoepassing alsmede voor een
overdekte buitentoepassing worden gebruikt.

Binnen in het gebouw nemen slipvaste emco schoonloopzones vocht
en restvuil bijzonder goed op, zodat
loopsporen worden voorkomen.

Eenvoudig te reinigen

Door functionele inlagen verwijderen emco entreematten een groot
gedeelte van het vuil, die zich in de ruimtes tussen de profielen zet.
Bovendien wordt ook het vocht opgenomen.

De matten zijn oprolbaar, zodat het vuil eenvoudig weg te vegen
is uit het mattenbed.

R.v.s.-profiel als combinatiemogelijkheid

emco INOX® LINEO – waardeer uw entree verder op met een
opschrift / logo in een r.v.s.-profiel 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 – r.v.s.-profiel met representatief logo
voor de schoonloopsystemen. Speciale kleuren voor een
persoonlijk logo zijn mogelijk.
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Reinigings- en onderhoudsadvies
Om ervoor te zorgen dat uw emco schoonloopzone
zijn functie voor perfecte vuilopname ten alle tijden
en op lange termijn goed kan vervullen, dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden.
1. Dagelijks onderhoud
Afhankelijk van de bezoekersfrequentie wordt dagelijkse reiniging aanbevolen. In het ideale geval met
een borstelzuigmachine met toepassing van een 1- of
2-koppige borstel, hiermee kan het vuil tot op het dragende materiaal verwijderd worden. De borstels richten bovendien het poolmateriaal weer op en houden
de schoonloopzone “open” voor het toekomstige vuil.
Gebruik bij voorkeur een borstelzuigmachine in plaats
van een normale stofzuiger, deze verwijderd het vuil
dat zich onder aan de pool verzameld beter.
2. Tussenreiniging sproeiextractie
Voor de periodieke reiniging van uw schoonloopzone adviseren wij de methode “sproeiextractie”. Hier
verwijdert men allereerst de vuildeeltjes door middel
van een borstelzuigmachine. Vervolgens wordt bij de
methode “sproeiextractie” onder hoge druk water in
het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen. Ter
afsluiting de schoonloopzone meerdere malen met
schoon water uitspoelen.
Kan intensieve reiniging uw emco schoonloopzone
schade toebrengen? Nee, de speciaal ontwikkelde garenconstructie met weerbestendige kwaliteitskleuren
en de waterdichte coating zijn voor frequente en intensieve reiniging ontworpen.
3. Grondige reiniging
In verschillende tussenpozen – afhankelijk van de frequentie – is een grondige reiniging noodzakelijk. Eerst
wordt gestofzuigd met een borstelzuiger en daarna
vindt een shampooreiniging met een contraroterende
3-schijfsmachine plaats. Als laatste stap met een spoelzuiger uitspoelen en wegzuigen. Gebruik een neutraal
reinigingsmiddel om vet, olie en chemicaliën met handwarm water af te spoelen. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om vet, olie en chemicaliën met warm water af te spoelen.

4. Reinigen met de hogedrukspuit
Bij de hoge druk reinigingsprocedure moet de mat allereerst volledig afgezogen worden. Hang de mat vervolgens omhoog en spuit deze met een normale hoge
druk spuit af. Houdt wel voldoende afstand tussen de
hogedruk en de schoonloopzone om beschadigingen
te voorkomen. Laat de schoonloopmat hangen totdat
deze volledig gedroogd is.
5. Wrijvend / Dweil wasproces
Let op: alleen voor verlijmde schoonloopzones! Bij de
poederreiniging wordt er een speciaal reinigingspoeder
gestrooid over de reeds gestofzuigde schoonloopzone.
Vervolgens wordt het poeder met een speciale borstelmachine in de schoonloopzone geborsteld. Na een inwerktijd kan het poeder, inclusief het vuil, met een borstelstofzuiger weer worden opgezogen. Deze methode
wordt met regelmaat toegepast voor schoonloopzones
met een harde grove structuur, waar voor de reiniging
het gebruik van water of vocht minder geschikt is.
6. Vlekken verwijderen
Verwijder vlekken direct en probeer te voorkomen dat
ze drogen in de schoonloopzone. Vloeibare stoffen
kunnen worden opgenomen door middel van vochtabsorberende doeken of door gebruik te maken van een
krachtige stofzuiger. Bij het verwijderen van vlekken
adviseren wij altijd aan de rand van de vlek te beginnen en vervolgens naar het midden toe te werken.
Maak geen gebruik van huishoudmiddelen om vlekken uit de schoonloopzone te verwijderen! Spuit reinigingsmiddelen niet direct op de vlek, maar dep dit met
een doek langzaam in de schoonloopzone. Dep het
vuil dat blijft liggen met een droge doek. Werk het netjes af door een klein beetje vers water over de vlek te
sprenkelen en dit droog te deppen (gebuik bij voorkeur
hiervoor een witte doek). Wrijf niet over de vlek bij het
verwijderen van vuil en laat de mat niet doorweken.
Wanneer hardnekkige vlekken op deze manier niet
verdwijnen adviseren wij u om contact op te nemen
met vlekverwijderaar Fa. James B.V. op de webpagina
www.james.eu/nl

Let op!

Let op!

Gebruik nooit oplossingsmiddelen op chloor
gebaseerde koolwaterstof (Tetra)!

Schoonloopzones kunnen niet in de wasmachine
gewassen worden!*
Bij schoonlooptegels is een regelmatige reiniging
aanbevolen aangezien het water zich tussen
de naden kan gaan vestigen.

Plaatsingsinstructies
1. Fundamenteel
Schoonloopzones van emco kunt u op iedere ondergrond toepassen, mits deze vast, draagkrachtig, droog
en vlak is. Let u a.u.b. op: Voor het werk kunt u de nationale werkvoorschriften toepassen, namelijk: DIN 18 365
“vloerwerken”, DIN 18 299 “algemene bouwwerken” of
DIN 18 202 “maattoleranties in de bouw”. Voor Zwitserland geldt de SIA Norm 251 (soepele binnenvloeren) /
SIA Norm 253 (vloeren van linoleum, kunststof, rubber,
textiel en hout). Let a.u.b. ook op de BEB-merkadviezen
over het prepareren van de ondervloer i.v.m. verwarmde
of onverwarmde ondervloeren.
Zie ook de eisen in de folder “eisen aan de vloeren –
verwarmde en niet-verwarmde vloerconstructies”.
Voor de kelderoppervlakten dient de vloer te voldoen
aan de eisen tegen opstijgend vocht.
2.1 Plaatsing van rollen en matten
De rollen en matten dienen uitsluitend in de richting geplaatst te worden als op de achterzijde van de
schoonloopzones is aangegeven. De schoonloopzones
dienen allen in dezelfde richting in rechte banen geplaatst te worden. Wij adviseren enkel banen naast
elkaar te leggen die uit dezelfde rol komen. Verder
adviseren wij om enkel de buitenkant van de banen
naast elkaar te plaatsen. Om reclamaties te voorkomen adviseren wij om het banenplan van te voren met
de opdrachtgever te bespreken. Enkele banen of kleinere oppervlaktes (tot ca. 6 m²) en matten kunnen los
in een sparing gelegd worden.
2.2 Plaatsing op trappen
Voor een goede plaatsing van schoonloopzones op
trappen is het van belang dat de randen van de trap
niet scherp zijn afgewerkt. Wij adviseren een ronding aan te houden van een 2 euro muntstuk (radius
= 1,3 cm) en zeker niet scherper te gaan dan een radius van 1,0 cm. Voor het bekleden van een trap adviseren wij verder om uitsluitend gebruik te maken van
schoonloopzones met een FR-latex rug. Gebruik altijd

een contactlijm om bij beklede traptreden een afstomping van de bekleding aan de loopzijde te voorkomen.
Maak de achterkant van de bekleding daarom ruw. De
plaatsing zal trede voor trede plaats vinden en bij voorkeur van onder naar boven geplaatst moeten worden.
De treden kunnen pas na volledige verharding van de
lijm (volgens de instructies van de fabrikant) belast
worden.
3. Verlijmen
Gebruik uitsluitend geteste dispersielijm en indien
u de schoonloop wenst te fixeren met dubbelzijdige
tape adviseren wij “Sigan Elements Plus”! Aangezien u
rekening dient te houden met een verhoogde vochtopname adviseren wij gebruik te maken van een 2K-lijm.
De uitvoering met een FR-latex rug dient volledig te
worden vastgelijmd met een speciale lijm. Wij adviseren verder rekening te houden met de instructies van
de fabrikant bij het gebruik van de lijm.

Opmerking: Alle informatie en gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op onze kennis op het moment van het ter perse gaan.
Deze informatie is onder voorbehoud van technische aanpassingen. (Vanaf 01/2017) De oorzaak van dit probleem ligt niet ten
grondslag bij het materiaal of de constructie en daarnaast wordt
het gebruiksgemak ook niet beïnvloed, daarom kan hiervoor geen
garantie worden gegeven.
In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van schaduweffecten (shading) op de schoonloopzone. Indien de oorzaak van dit
probleem niet ten grondslag ligt bij het materiaal of ontwerp en
daarnaast ook het gebruiksgemak niet wordt beïnvloed, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.
* Met uitzondering van de tapijtmatten IMAGE INDOOR
en IMAGE OUTDOOR.

Let op!
Een maatvaste plaatsing kan enkel bereikt worden
door de schoonloopzone te verlijmen.
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