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Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Notrax® Matten Tests & Pictogrammen
Alle Notrax® producten worden aan strenge 
tests onderworpen voordat ze op de markt 
worden geïntroduceerd. Deze tests worden 
door onafhankelijke testinstituten uitgevoerd. 
Onze Producttestschema’s geven de volgende 
relatieve vergelijkingen aan tussen de 
verschillende Notrax® matten, beschreven in 

elke categorie in deze brochure:

Vochtopname
Geeft de vochtopname van een entreemat weer bij feitelijk gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te 

meer liter water per vierkante meter opgenomen kan worden door de mat.

Slijtvastheid
Geeft aan hoe lang het duurt voordat de mat zijn attractieve uiterlijk en/of functionaliteit 

verliest. Deze test simuleert de slijtage die een mat ondergaat bij normaal gebruik. Hoe hoger de 

wijzer, des te hoger de slijtvastheid.

Vuilopvang
Geeft de hoeveelheid vuil aan die een entreemat kan opnemen, verbergen en vasthouden 

bij normaal gebruik. Het effect van deze functie is te danken aan een combinatie van 

productietechnieken en gebruikte garens. Hoe hoger de wijzer, des te meer vuil van schoenen 

geschraapt wordt.

Voorbeeld producttest indicator

Innenbereich
Binnen
Voor gebruik binnen. 

Portiek
Geschikt voor buitengebruik 
in portieken of voor 
overdekte vloeren die niet 
blootstaan aan regen.

Buiten
Kan buiten gebruikt worden 
in ieder weertype.

Absorptie
Wordt gemeten in liters 
per m².

Drainage
Geeft water de kans om door 
de mat heen te gaan. Zo blijft 
de oppervlakte van de mat 
schoon en droog.

Resistent tegen kou
Geschikt voor extreem koude 
weersomstandigheden. 

Intensief loopverkeer
Geschikt voor intensief 
loopverkeer. Voor gebruik in 
o.a. drukke openbare ruimtes 
en commerciële omgevingen. 

Middelzwaar loopverkeer
Geschikt voor middelzwaar 
loopverkeer. Voor gebruik in 
o.a. scholen en kantoren.

Licht loopverkeer
Geschikt voor licht 
loopverkeer. Voor gebruik in 
o.a. kantoren en winkels. 

Schrapen
De schraapfunctie verwijdert 
vuil van schoenen. Dit 
voorkomt dat vuil en stof 
mee naar binnen gelopen 
worden.

Hoge Hakken
Geschikt voor hoge hakken.

Trappen
Geschikt voor installatie op 
trappen.

Rolstoelvriendelijk
Het vlakke oppervlak, 
de geringe dikte en de 
aflopende randen maken 
de mat uiterst geschikt 
voor rolstoelen, koffers 
met wieltjes en karren.

Wasbaar
Wasbaar op max. 50°C.

Modulair systeem
Mat geschikt voor 
maatwerk ter plekke 
met koppelbare delen 
die eenvoudig in elke 
gewenste vorm of afmeting 
geïnstalleerd kunnen 
worden.

Ontvlambaarheid
De mate van 
ontvlambaarheid is
Bfl-S1 of Cfl-S1, getest 
volgens EN-13501-1. De 
matten zijn ontworpen 
om de spreiding van het 
vuur tegen te gaan. De 
testen zijn uitgevoerd 
door verschillende 
gerenommeerde,
onafhankelijke laboratoria. 



Notrax® Justrite is een portefeuillebedrijf van Justrite Safety Group. 
Al meer dan een eeuw helpt Justrite Safety Group de werkende wereld te 
beschermen. Het is onze missie om kwetsbaarheden op de werkplek te 
identificeren en klanten te begeleiden in het creëren van een ecosysteem 
van veiligheid – zodat uw team met vertrouwen kan werken.
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Een groeiende Justrite-familie
We zijn de afgelopen jaren gegroeid door het 
uitbreiden van Justrite Safety Group via de 
acquisitie van andere sterke, waardevolle 
bedrijven. Vanwege deze boeiende veranderingen 
willen wij ons verhaal met u delen - een verhaal 
van een ongeëvenaarde veiligheidsportfolio, 
expertise in milieubescherming, een wereldwijd 
netwerk van merken en een standvastige 
toewijding aan de veiligheid van onze klanten.

Start with the EssentialSM

De essentie van ons bedrijf is vastgelegd in een 
nieuwe slogan: Begin met het essentiële. 
Bij Justrite begint alles met veiligheid. Bescherming 
van mensen, eigendommen en de planeet is onze 
eerste en grootste verantwoordelijkheid. We 
leveren de essentiële veiligheidsproducten die u 
nodig heeft om uw werknemers en werkplek te 
beschermen.

Ons bedrijfslogo heeft onlangs een ontwikkeling 
doorgemaakt. Het nieuwe logo is een eerbetoon 
aan ons erfgoed op het gebied van brandveiligheid 
en weerspiegelt onze expertise op het gebied van 
insluiting en milieubescherming.

Voor meer informatie ga naar
www.notrax.eu/about-us.

Justrite Safety Group biedt 
industriële veiligheidsoplossingen 
en deskundig advies van onze 
werelwijde portefeuillebedrijven.

We behandelen elk aspect van 
het landschap van industriële 
veiligheid — van opslag, insluiting 
en opruimen van gevaarlijke 
materialen tot bewegingsveiligheid 
en nooddouches.

Wat u ook nodig heeft, we kunnen 
u helpen de basis te leggen voor 
een veilige, productieve werkplek.
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R.E.A.C.H.
REACH is de Europese Gemeenschappelijke Regeling van 
Chemicalien en het veilig gebruik daarvan (EC 1907/2006). Het 
staat voor Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie 
van Chemische stoffen. Deze wet geldt sinds 1 juni 2007 en 
geeft producenten de verantwoordelijkheid om mensen en het 
milieu te beschermen tegen de gebruikte chemicalien. Notrax® 
gebruikt geen substanties die staan op de SVHC (Substances 
of Very High Concerns) lijst onder REACH, inclusief Di-octyl 
phthalate (DOP) weekmaker. Voor meer informatie over 
ons standpunt over duurzaamheid kunt u terecht op www.
buynotrax.eu (voor geregistreerde distributeurs) of via email 
europe@notrax.com.

Productgarantie
Alle Notrax® vloer matten zijn geproduceerd van de hoogste 
kwaliteit en met vakmanschap. Betrouwbaarheid en functionaliteit 
van onze producten zijn gegarandeerd tegen materiele defecten 
vanaf een jaar na aankoop voorzien het door de producent 
aanbevolen gebruik en onderhoud wordt gehanteerd. Koper is 
verantwoordelijk om de geschiktheid van de matten vast te stellen 
en aanvaardt de aansprakelijkheid daarvan. Verkoper is niet 
aansprakelijk voor schadevergoeding dat de oorspronkelijke 
aankoopprijs overschrijdt. Voor het onwaarschijnlijke geval dat 
een Notrax® product defect blijkt te zijn, wordt een voltallige 
restitutie of vervanging (op basis van het oordeel van de 
producent) geregeld. Garantievorderingen moeten geautoriseerd 
worden en dienen prepaid verstuurd te worden voor onderzoek en 
evaluatie voor goedkeuring. Voor meer informatie over de 
onderhoud van onze vloermatten: http://www.notrax.eu/news. 
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Opgericht in 1948 door Charles J. Wood 
(uiterst rechts).

Notrax®  wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van 
antivermoeidheidsmatten. Dit is niet verrassend, omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd 
hebben aan het maken van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen.

Notrax®  heeft een volledige selectie aan entreematten voor binnen en buiten die geschikt zijn voor 
professioneel gebruik. Notrax® professionele schoon- en droogloopmatten zijn ontworpen om:
• vuil en vocht van schoenzolen te verwijderen
• te voorkomen dat vuil zich verder in gebouwen verspreid
• entrees er te allen tijde verzorgd en schoon uit te laten zien
• gevaarlijke glijpartijen te voorkomen

Ongeveer 80% van het vuil in gebouwen wordt via loopverkeer naar binnen gelopen. Het gebruik van matten 
zorgt ervoor dat het merendeel hiervan bij entrees wordt onderschept. Dit vermindert de schoonmaak- en 
onderhoudskosten aanzienlijk.  Entreematten verminderen tevens het glij- en valgevaar. De absorberende 
functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. De 
rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het 
glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt. Notrax® heeft een ruim assortiment van uni-zone, multi-zone 
en multifunctionele matten in verschillende kleuren en materialen. Zo is er voor iedere entree een mat 
beschikbaar om deze comfortabel en veilig te maken.

Productinnovatie
Ons merk, Notrax® vloermatten, is een synoniem geworden van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice. Wat 
is begonnen als een klein familiebedrijf dat matten repareerde, is snel uitgegroeid tot een internationaal 
bedrijf, en nu onderdeel van Justrite Safety Group. Wij excelleren in het ontwerpen en produceren van 
antivermoeidheids- en veiligheidsmatten voor industriële en commerciële doeleinden.

Zoals het interieur, de bouwontwerpen en productieprocessen zich ontwikkelen, zo doen onze matten dat 
ook. Ons innovatieteam blijft state-of-the-art producten ontwerpen door middel van intensief onderzoek en 
ontwikkeling. Dit doen we met behulp van nieuwe technologieën, nieuwe ontwerpmethoden en nieuwe ideeën. 
Wij zoeken constant naar nieuwe manieren om aan de veranderde behoeften in de industrie te voldoen. Wij 
concentreren ons op problemen van klanten en op het samenwerken met hen om zo oplossingen te creëren met 
onze matten.

Notrax® producten worden wereldwijd verkocht via ons vertrouwde distributienetwerk van mattenspecialisten, 
werkzaam in nichemarkten van totaalleveranciers, reiniging en hygiëne, installatiedeskundigen, 
interieurontwerpers, projectontwikkelaars en veel meer.  Het begrijpen en inspelen op de specifieke 
behoeften van de markt weerspiegelt onze interesse en plezier in de service naar onze distributeurs en 
klanten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ontwikkeling van massa maatwerkmogelijkheden en de 
online integratie met klanten. Als een van ’s werelds grootste geïntegreerde producenten van professionele 
vloermatten, is het geloven in sterke relaties de fundatie van onze business.

Als wereldwijde leverancier van vloermatten, met faciliteiten in Europa en de Verenigde Staten, zijn wij 
constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze impact op het milieu te verminderen. Dit betekent 
dat wij ernaar streven onze groei te realiseren op een milieuvriendelijke manier. Dit doen wij door ons te 
concentreren op het reduceren van afval, waar mogelijk het gebruiken van gerecyclede materialen en het 
verschaffen van materialen uit duurzame bronnen. 

De “Lean” organisatie van onze activiteiten biedt ons de kans om concurrerend te zijn. Hierdoor kunnen wij 
snel leveren en kunnen wij klanten de kans geven om samen met ons, onze footprint op de wereld te reduceren. 
Dit door gebruik te maken van onze elektronische aankoop- en factureringplatform en drop shipment 
mogelijkheden.

Deze catalogus biedt Notrax® oplossingen 
aan voor uw professionele schoon- en 
droogloopmattoepassingen. Indien u interesse 
heeft, kunt u vrijblijvend vragen naar onze brochure 
voor ergonomische, antivermoeidheids- en 
veiligheidsmatten. 

Bedankt voor het kiezen van Notrax®.

René Vieveen
Managing Director

Justrite Safety Group
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Voordelen van Entreematten

De entree is een eerste indruk van een gebouw. 
Zoals met elke introductie – aan mensen, plaatsen of 
producten – zijn eerste indrukken erg belangrijk. 

Entrees moeten voldoen aan een aantal vereisten,
waaronder een mooi design, een hoge verwerkings-
capaciteit (zelfs tijdens drukke periodes) en een 
uitstekende functionaliteit.
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De voordelen van entreematten zijn al door vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, 
erkend. Bijvoorbeeld LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method).

Entreematten verminderen reinigingskosten
70-80% van het vuil en stof in openbare gebouwen wordt meegebracht vanuit buiten en verspreid over de gehele 
vloer (International Sanitary Supply Association). Over een periode van 20 dagen kunnen 1000 mensen binnenlopen 
en 9,6 kilogram aan vuil in een gebouw met zich meebrengen (ISSA). Twaalf keer zoveel vuil wordt binnengebracht 
tijdens regenachtige dagen, gebaseerd op praktijktesten die zijn afgenomen door het BST laboratorium tijdens een 11 
maandelijkse periode.

Entreematten dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van de lucht binnen
Luchtvervuiling binnenshuis staat in de top 5 milieurisico’s van de volksgezondheid als ook de luchtkwaliteit 
binnenshuis vaak 70 keer meer vervuild is dan de lucht buiten (Environmental Protection Agency). De meeste mensen 
brengen 60-90% van hun tijd binnenshuis door (American Lung Association). Het controleren van de stofdeeltjes door 
preventie en reiniging kan de symptomen verminderen en ziektes voorkomen. Luchtvervuiling buiten kan zorgen voor 
ademhalingsproblemen, allergieën en verergerde astma.

Entreematten beschermen en behouden vloeren
Het constant binnen gebrachte vuil in gebouwen is een belangrijke factor in het behoud van vloeren en tapijten. Vuil en 
stof hebben een textuur die vergelijkbaar is met een scheermes. Als er op een vuile vloer gelopen wordt, kan de gladde 
vloer geschraapt worden en als er op vuil tapijt gelopen wordt, kunnen de vezels snijden.

Binnen de eerste 6 meter zal 42% van de vloer- of tapijtlaag verwijderd worden nadat slechts 1500 mensen erop hebben 
gelopen. Entreematten absorberen veel van het vuil om zo de levensduur van de vloer of tapijt te verlengen. 

Entreematten helpen glij- en valgevaar te voorkomen
Vochtige en gladde vloeren zijn gevaarlijk. Entreematten verminderen het risico op glij- en valpartijen. De absorberende 
functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. Entreematten 
kunnen tot wel 5 liter water opnemen per vierkante meter en ervoor zorgen dat schoenen beter gedroogd worden om 
glij- en valpartijen op vochtige vloeren te voorkomen. De rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, 
zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt.

De Zones
Matten die succesvol zijn in vuilopname en het voorkomen van glij- en valpartijen, zijn voorzien van drie 
belangrijke zones.

Zone 1:
Vangt het eerste grove vuil op. Ongeveer 40% van
het vuil wordt van de schoenen verwijderd.

Zone 2:
Verwijdert het fijnere vuil en absorbeert tot
70% van het vocht.

Zone 3:
Completeert de vochtopname. Praktisch al het vuil
en vocht wordt van de schoenzolen verwijderd.

www.notrax.eu 9



Logomatten en geprinte matten met een ontwerp

De logomatten bieden de mogelijkheid om een 
kwalitatieve schoonloopmat geheel te ontwerpen met 
een bedrijfsfoto, logo of boodschap voor krachtige 
‘branding’. 

Wanneer uw bezoek binnenkomt, is een entreemat een 
grote promotionele kans om uw bedrijfsidentiteit te 
versterken en uw gasten vriendelijk te begroeten, omdat 
de meeste mensen bij binnenkomst voornamelijk naar 
de vloer kijken.
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Logomatten en geprinte matten met een ontwerp

Hoogwaardige HD printtechniek
Notrax® gebruikt de meest recente printtechnologie en HD printtechniek waardoor het gemakkelijk is om 
complexe logo designs, schaduwen en driedimensionale effecten te printen. Een hoge resolutie resulteert in een 
fotokwaliteit print met een superieure beeldweergave. De scherpe definitie van dunne lijnen, contouren en vloeiende 
kleurovergangen produceren exacte details, waardoor elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft. De poolhoogte 
verbetert de diepte van een beeld. Dit resulteert in een schitterend effect.

Ongelimiteerde kleurmogelijkheden
Notrax® logomatten worden geprint met een uitgebreid kleurproces printmethode, die heldere en stabiele kleuren 
produceert met bijna alle kleurmogelijkheden. Door de grote variatie aan kleuren kunnen heldere kleuren, uitstekende 
zwarttinten (sterke contrasten) en vloeiende kleurovergangen (oneindige schaduwmogelijkheden) resulteren in een 
uitzonderlijke fotokwaliteit printtechniek. Hierdoor springt uw logo eruit. 

Verschillende kleuren logo’s, ingewikkelde designs, artworks en zelfs foto’s kunnen gemakkelijk gerepliceerd worden. 
Selecteer uit één van de duizenden Notrax® bestaande kleuren of lever een PMS (Pantone Matching System), RAL 
(Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) of een andere vergelijkbare kleurcodering in en wij zullen uw logokleuren 
matchen voor een mooie weergave van uw logo.

Match Your Mat™
BrilliantStep™ kan ook geprint worden in één kleur om uw mat te matchen bij elk interieur of kleurenschema. 
Wij maken gebruik van ons kleursysteem met duizenden heldere kleuren om te voorzien in een snelle en accurate 
matching van de kleuren. Of geef uw gewenste kleur aan, door gebruik te maken van de PMS, RAL of andere 
kleurcoderingsystemen en dan matchen wij uw mat. Unikleur matten kunnen ook samen gebruikt worden met de 
logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Lengtes op maat en afmetingen
Zoals met alle Notrax® producten zijn de Notrax® losliggende entreematten leverbaar in een veelvoud aan standaard 
afmetingen als ook in lengtes op maat (beschikbaar per strekkende meter). 

Ons gespecialiseerde productieteam kan Notrax® logomatten op maat maken naar elke gewenste afmeting, vorm of 
lengte met bevestigde afgeschuinde randen om de mat af te werken en struikelgevaar te voorkomen. Zelfs speciale 
vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. 

www.notrax.eu 11



Binnen Absorberend Geprint
190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™ 

Functionele en wasbare logomat kan geheel 
worden gepersonaliseerd door de geavanceerde 
BrilliantStep™ fullcolor printtechniek met eindeloze 
kleurencombinaties. De open fries tuft geeft een hoge 
kleurdiepte en een streeploos oppervlak, waardoor het 

duurzamer en effectiever is om vuil te verbergen. De 
nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 
50°C, voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze 
iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.
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190 Logo Washable™ 
Logo Washable™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ 
top technologie die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en 
kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke 
uitstraling.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept 
wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
•  Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, 

universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 

vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
• 700 grams garens per m²
• Backing: nitrilrubber.
• Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 8,5 mm
• Gewicht: 2,8 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 85 cm
 85 cm x 115 cm
 85 cm x 150 cm
 115 cm x 180 cm

Reinigingstip:
• Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen

010 Uni Washable™ 
Uni Washable™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk 
kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een 
compleet kleur-gecoördineerd mattensysteem. 

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
•  Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, 

universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 

vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
• 700 grams garens per m²
• Backing: nitrilrubber
• Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 8,5 mm
• Gewicht: 2,8 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 85 cm
 85 cm x 115 cm
 85 cm x 150 cm
 115 cm x 180 cm

Reinigingstip:
• Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Binnen Absorberend Geprint
199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™ 

De Logo Imperial™ is een hoogkwalitatieve 
multifunctionele schoonloopmat en is dicht op 
elkaar getuft, met een open fries tuft, voor een hoge 
kleurdiepte en een streeploos oppervlak wat zorgt voor 

een hoge vochtopnamecapaciteit en verwijdert vuil voor 
een effectieve oplossing. Een duurzame vinyl backing die 
helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond. 
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199 Logo Imperial™ 
Logo Imperial™ kan volledig op maat geprint worden met de
BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen 
en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke 
uitstraling.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept 
wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
•   Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, 

universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:
•   Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 

vervaardigd van 100% polyamide 6 hoge twist garens
•  700 gram garens per m²
•  Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
•  Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
•  Dikte: 7 mm
•  Gewicht: 2,8 kg per m²

Standaard afmetingen:
•  60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 240 cm

Lengtes op maat en maatwerk:
•  Tot 135 cm breed per strekkende meter
 Tot 150 cm breed per strekkende meter
 Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:
• Stofzuigen

019 Uni Imperial™ 
Uni Imperial™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk 
kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een 
compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
•   Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, 

universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:
•   Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 

vervaardigd van 100% polyamide 6 hoge twist garens
•  700 gram garens per m²
•  Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
•  Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
•  Dikte: 7 mm
•  Gewicht: 2,8 kg per m²

Standaard afmetingen:
•  60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 240 cm

Lengtes op maat en maatwerk:
•  Tot 135 cm breed per strekkende meter
 Tot 150 cm breed per strekkende meter
 Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:
• Stofzuigen

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Binnen Absorberend Geprint
193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™ 

Logo Standard™ is de ideale promotionele 
mattenoplossing voor lichte toepassingen. Door gebruik 
te maken van de BrilliantStep™ full colour printtechniek 
met bijna eindeloze kleurencombinaties, biedt de 

dicht getufte entreemat dunne lijnen en een mooie 
presentatie van kleuren. De duurzame vinyl backing, die 
helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.
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193 Logo Standard™ 
Logo Standard™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ 
top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en 
kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke 
uitstraling heeft.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept 
wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, 

supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 

vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens
• 405 gram garens per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 6 mm
• Gewicht: 2,7 kg per m²

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 90 cm x 300 cm
 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:
• Tot 90 cm breed per strekkende meter
 Tot 120 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:
• Stofzuigen

015 Uni Standard™ 
Uni Standard™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk 
kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een 
compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, 

supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 

vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens
• 405 gram garens per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 6 mm
• Gewicht: 2,7 kg per m²

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 90 cm x 300 cm
 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:
• Tot 90 cm breed per strekkende meter
 Tot 120 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:
• Stofzuigen

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Binnen Absorberend Geprint

Deze decoratieve schoonloopmatten zijn te verkrijgen in 
een groot aantal hippe, funky, retro en leuke ontwerpen 
en is geschikt voor ieder interieur en elke sfeer. 

Deze hoogkwalitatieve multifunctionele mat verwijdert 
vocht en vuil van schoenzolen en stopt vuil bij de deur. 
Uitstekende kleurvastheid gegarandeerd volgens 
DIN5400. Voor meer designs, bezoek www.notrax.eu.
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Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

170 Déco Design™ Washable
Getufte mat met gesneden fries pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 
vervaardigd van 700 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge 
twist garens. Wasbaar tot 50°C. Nitrilrubber backing met profiel voorkomt 
verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de 
mat kan drogen.

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 85 cm
 85 cm x 115 cm
 85 cm x 150 cm
 115 cm x 180 cm

179 Déco Design™ Imperial
Getufte mat met gesneden fries pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 
vervaardigd van 700 gram garens per m² van 100% polyamide 6 hoge twist 
garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past. 

Standaard afmetingen:
•  60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm 
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm 
 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:
•  Tot 135 cm breed per strekkende meter
 Tot 150 cm breed per strekkende meter
 Tot 200 cm breed per strekkende meter

175 Déco Design™ Standard
Getufte mat met gesneden velours pool en zeer hoog poolinzetgewicht, 
vervaardigd van 405 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge twist 
garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past. 

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 90 cm x 300 cm
 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:
• Tot 90 cm breed per strekkende meter
 Tot 120 cm breed per strekkende meter
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Binnen entreematten voor projectgebruik
en installatie

Grote commerciële gebouwen met intensief loopverkeer 
kunnen wel 5000 passages per dag aan. Voor openbare 
gebouwen met dagelijks intensief loopverkeer zijn de 
voordelen van een goed entreemattensysteem meetbaar en 

draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit, akoestische 
uitvoering, langere levensduur van vloeren en het 
verminderen van onderhouds- en schoonmaakkosten.
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Binnen entreematten voor projectgebruik
en installatie

Bij het zorgvuldig selecteren van entreematten voor installatie en projecten is het belangrijk dat alle voordelen 
meegenomen worden. Het type, kwaliteit en de grootte van de geïnstalleerde mat varieert en hangt af van het 
loopverkeer, hoe het gebouw gebruikt wordt, de omgeving waarin het gebouw zich bevindt en vele andere factoren.

Functionaliteit
Grootte, materiaal en dichtheid spelen een grote rol bij duurzaamheid, vochtopnamecapaciteit en het verwijderen 
van vuil.  Polyamide en polypropyleen vezels zijn sterk en duurzaam, hebben een borstel- en schraapfunctie en 
zijn onbreekbaar. Dit betekent dat ze hun structuur behouden, terwijl ze geschikt zijn voor grote en drukke entrees. 
Slijtvaste matten kunnen meer verdragen en behouden hun attractieve uiterlijk en functionaliteit langer bij intensief 
loopverkeer. Polyamide heeft uitstekende absorberende kwaliteiten en is ook vlekbestendig. 

Schoenen moeten minimaal drie keer de mat aanraken voor een behoorlijke schraapfunctie, reiniging en droogfunctie. 
Er is een vuistregel dat er 2 meter aan goed textiel oppervlak nodig is om 42% van het vuil te verwijderen. 
4 meter zou tot 65% moeten verwijderen en 6 meter tot aan 90%. LEED beveelt ook een permanent 
entreeloopsysteem van ten minste 6 meter lang aan (tot 3,6 meter in vorige versies van Leed). 

Veiligheid
Vochtige, gladde vloeren zijn gevaarlijk. Entrees worden sneller vochtig op regenachtige of sneeuwachtige dagen. 
Kleinere of inadequate matten kunnen sneller doorweekt worden, wat de situatie verergert. Sterk vervuilde matten 
laten verontreinigde stoffen door naar de vloer binnen. Entreematten hebben een hoge wateropname nodig om 
schoenen behoorlijk te drogen. Absorberende eigenschappen die tussen de 4 en 6 liter water per strekkende meter 
opnemen, zijn geschikt voor intensief
loopverkeer.

Entrees dienen ook als hoofduitgang tijdens brand of andere noodgevallen. Sinds brandclassificaties variëren voor het 
type gebouw, type entree en type entreemattensysteem, is het aanbevolen om de brandvoorschriften te raadplegen bij 
het selecteren van een entreemattensysteem.

Toegankelijkheid
In openbare en commerciële gebouwen moeten de entrees toegankelijk zijn voor iedereen. Architecturale 
designrichtlijnen specificeren dat de meeste entrees toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers en voor mensen 
met mobiliteitshulpmiddelen. Vloeren moeten een rolstoelvriendelijk oppervlak hebben, struikelvrij zijn en water 
verwijderen van wielen en schoenen, zodat glijpartijen voorkomen worden binnenin het gebouw. 

Losliggende entreematten of een mat in een uitsparing moeten verzonken zijn op de grond of elke ongelijkheid tussen 
de vloer en de mat zou zich moeten beperken tot niet meer dan 6 – 12 mm (¼” tot ½”). Tapijten moeten een dunne 
pool hebben in tegengestelde richting, zodat rolstoelgebruikers en mensen met krukken een gemakkelijke doorgang 
hebben. Vermijdt matten van kokos, hoogpolig of diep gegroefde tapijten. De voorkeur gaat uit naar een uitsparing die 
even breed is als de entree.

Reiniging en onderhoud voor blijvende effectiviteit 
Entreematten functioneren optimaal als zij regelmatig worden gereinigd. Bij verwijdering van vuil, door gebruik 
te maken van een combinatie van verzorging, stofzuigen en sproei-extractiemethode, kan de levensduur van de 
mat verlengd worden. Permanent geïnstalleerde matten moeten regelmatig onderhouden worden door middel 
van reiniging en zo de opgebouwde stoffen verwijderen die anders verder in gebouwen verspreid worden. Een 
onderhoudsschema moet bestaan uit het dagelijks stofzuigen van de mat, vooral wanneer er intensief loopverkeer 
is, om zo te voorkomen dat vuil zich gaat opbouwen en dieper in de mat terecht komt. Bij het wekelijks verzorgen 
van de mat zal het stofzuigen de vezels losmaken om zo gemakkelijker bij het vuil onder de mat te komen. Bij het 
verzorgen van de mat helpt het ook om de vezels te luchten, zodat ze sneller droog worden. Maandelijks een sproei-
extractiemethode met shampoo zal de vezels reinigen en het overgebleven vuil verwijderen.

Maatwerk
Entreematten worden geproduceerd in rollen van ongeveer 20 meter. Het Notrax®  productieteam maakt elk Notrax® 
product op maat om zo te voldoen aan de exacte afmetingen van de klant. Bijna alle Notrax® producten kunnen op 
maat worden gemaakt per strekkende meter en zijn afgewerkt inclusief bijbehorende afgeschuinde randen. 
Andere speciale vormen (ook cirkels, halve cirkels en bogen) kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. 
Alle matten op maat kunnen geleverd worden met de aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde randen of seaming 
tape voor uitbreiding in de breedte. 

Installatie
Een uitsparing is verzonken in standaard entrees en onder automatische of draaiende deuren. De uitsparing 
zorgt ervoor dat de mat gelijk is aan de vloer, biedt stabiliteit en helpt om vuil en vocht te behouden tussen de 
schoonmaakrondes door. Om zeker te zijn dat de Notrax® entreematten perfect passen in de uitsparing, is het 
belangrijk dat de juiste dikte gekozen wordt, dat de mat gelijk is aan de vloer en de deur gesloten kan worden. 
Notrax® Recess Fillers zijn leverbaar in verschillende diktes, om de diepte van een bestaande uitsparing te kunnen 
aanpassen. Lijmen is niet altijd vereist. Notrax® entreematten voor intensief gebruik blijven normaal gesproken op 
hun plek in een uitsparing. Voor grotere entrees waar lijmen wel vereist is, is het aanbevolen om dubbele tape die 
compatibel is met vinyl of een oplosbare lijm te gebruiken. 
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Stijlvolle entreematten met een buitengewone 
schraap- en waterabsorberende eigenschappen (5,5 
liter/m²) voor grote entrees binnen, muur tot muur 
installaties en trappen. De ruwe garens zorgen voor een 
optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en 
vochtopname. 

Zowel het stijlvolle visgraatmotief als het subtiele 
streepmotief onttrekken vuil aan het zicht, waardoor 
de mat zijn elegante uitstraling behoudt. Een sterke 
en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra 
duurzaamheid.

Binnen Project- en Installatiematten
389 Swisslon Plus™ 
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 Wave Antraciet (WC)  Wave Rood (WR) Wave Taupe (WT)   

Wave Blauw (WB) Wave Grijs (WG)  Wave Zwart (WK)

 Twine Antraciet (TC)  Twine Rood (TR) Twine Taupe (TT)  

Twine Blauw (TB) Twine Grijs (TG)  Twine Zwart (TK) 

389 Swisslon Plus™
Wave kleuren

389 Swisslon Plus™
Twine kleuren

389 Swisslon Plus™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  T e gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties
  in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, 

universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op 
trappen

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73,340 

tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens
• 900 gram garens per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 8,5 mm
• Gewicht: 3,4 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Complete rollen:
• 130 cm x 20 meter
 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 130 cm per strekkende meter
 200 cm per strekkende meter

Wave kleuren:
• Wave Antraciet (WC)
• Wave Rood (WR)
• Wave Taupe (WT)
• Wave Blauw (WB)
• Wave Grijs (WG)
• Wave Zwart (WK)

Twine kleuren:
• Twine Antraciet (TC)
• Twine Rood (TR)
• Twine Taupe (TT)
• Twine Blauw (TB)
• Twine Grijs (TG)
• Twine Zwart (TK)

Reinigingstip:
•  Stofzuigen/periodiek 

shamponeren of de sproei-
extractie methode gebruiken

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Topkwaliteit entreematten zijn ontworpen om 
binnengelopen vocht en vuildeeltjes op te nemen. Tevens 
zijn ze geschikt voor muur tot muur installatie. Onze 
nieuwe en klassieke entreemat, die bekend staat om 

zijn zachte garens, is verbeterd met een monofilament 
voor extra schraapvermogen en voorziet in uitstekende 
reiniging en absorptie. Het nieuwe driekleurenpatroon 
camoufleert vuil perfect.

Binnen Project- en Installatiematten
380 Swisslon XT™ 
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 Antraciet (CH) Blauw (BU) Graniet (GT)

Grijs (GY) Bruin (BR)

380 Swisslon XT™

380 Swisslon XT™
De mat biedt een uitstekende vochtopname (>5 ltr/m2) en een zeer goede 
schoonloopfunctie voor loopverkeer, terwijl de mat zijn luxe uitstraling 
langdurig behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra 
duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties 

in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, 
universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op 
trappen

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (81.000 

tuften per m²) bestaande uit 100% polyamide garens
• 850 gram garens per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 9 mm
• Gewicht: 3,6 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen: 
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 240 cm

Complete rollen:
• 120 cm x 20 meter
 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 120 cm x 20 meter
 200 cm x 20 meter

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Blauw (BU)
• Graniet (GT)
• Grijs (GY)
• Bruin (BR)

Reinigingstip:
•  Stofzuigen/periodiek 

shamponeren of de sproei-
extractie methode gebruiken 

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Unikleur entreematten met buitengewone schraap- 
en waterabsorberende eigenschappen (5.5 liter per 
m²). Geschikt voor grote entrees, muur tot muur 
installaties en trappen. De ruwe garens zorgen voor een 
optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en 

vochtopname. Rijke mono kleurtonen blijven helder, zelfs 
na langdurig gebruik en onttrekken het zicht aan vuil, 
waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt. Een 
sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra 
duurzaamheid.

Binnen Project- en Installatiematten
388 Swisslon Uni™ 
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 Antraciet (CH) Rood (RD) Taupe (TP)

Zwart (BL) Grijs (GY) Blauw (BU)

388 Swisslon Uni™

388 Swisslon Uni™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties 

in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, 
universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op 
trappen

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73.340 

tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens
• 900 gram garens per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 8,5 mm
• Gewicht: 3,4 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Complete rollen:
• 130 cm x 20 meter
 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 130 cm per strekkende meter
 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Rood (RD)
• Taupe (TP)
• Zwart (BL)
• Grijs (GY)
• Blauw (BU)

Reinigingstip:
•  Stofzuigen/periodiek 

shamponeren of de sproei-
extractie methode gebruiken

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

www.notrax.eu 27



Duurzame vloerbedekking, speciaal ontworpen voor 
grote entrees en ook geschikt voor muur tot muur 
installaties. Biedt vele creatieve mogelijkheden om 
de ingang bij het gehele interieur te betrekken. Heeft 
een grote capaciteit om vocht op te nemen en vuil 

van schoenen te schrapen, waarbij de luxe uitstraling 
van de mat langdurig behouden blijft. Resistent tegen 
schimmels, UV gestabiliseerd, slijtvast en geschikt voor 
alle weersomstandigheden. Synthetisch rubberen backing. 

Binnen Project- en Installatiematten
Master Trax™ Serie 
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Standaardkleuren:  
Complete rollen of per 
strekkende meter

Speciale kleuren: 
Complete rollen

113 Master Trax™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
• Voor gebruik bij grote entrees binnen of buiten, indien overdekt
•  Te gebruiken als losliggende mat met aanbevolen bevestigde randen

Specificaties:
•  Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels
•  Eenvoudig te installeren, kan gesneden worden in iedere gewenste vorm 

zonder te rafelen
• 1700 gram garens per m²
• Backing: synthetisch rubber
• Geen randen
• Dikte: 11 mm
• Gewicht: 3,2 kg per m²
• Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:
• 113K Master Trax™ Stitched Bevels
• 345 Bevelled Nosing 11 mm 

Complete rollen:
• 200 cm breed, lengte kan variëren afhankelijk van de productie
• 400 cm brede rollen leverbaar op aanvraag

Maatwerk:
• 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Standaardkleuren 
• Speciale kleuren

Reinigingstip:
•  Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode 

103 Master Trax Lite™
Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor intensief loopverkeer
• Te gebruiken bij entrees binnen of buiten, indien overdekt
• In een uitsparing (diepte 8 mm) of muur tot muur installaties
• Te gebruiken als losliggende mat met aanbevolen bevestigde randen

Specificaties:
•  Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels
•  Eenvoudig te installeren, kan gesneden worden in iedere gewenste vorm 

zonder te rafelen
• 1200 gram garens per m²
• Backing: synthetisch rubber
• Geen randen
• Dikte: 9 mm
• Gewicht: 2,2 kg per m²
• Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:
• 345 Bevelled Nosing 11 mm

Complete rollen:
• 200 cm breed, lengte kan variëren afhankelijk van de productie

Maatwerk:
• 200 cm per strekkende meter (alleen antraciet)

Kleuren: 
•  Speciale kleuren, alleen complete rollen

Reinigingstip:
•  Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode 

gebruiken

 Antraciet (CH) Rood (RD) Grijs (GY)  Blauw (BU)

 Bruin (BR)  Naturel (NA) Herfst Zwart (AB)  Herfst Bruin (AM)

 Koningsblauw (RY) Groen (GN) Bordeaux (WI) Herfst Bordeaux (AW)

   Herfst Oker (AO) Herfst Groen (AG)

gebruiken

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Losliggende entreematten voor binnen zijn geschikt 
voor iedere entree

Entreematten dragen bij aan de eerste indruk van een 
gebouw en kunnen tot 80% verwijderen van het vuil 
en stof dat binnenkomt. Het voordeel van een goed 
entreemattensysteem is meetbaar in de besparing van 
de reinigingskosten. 

Hoewel er bij het ontwerpen van gebouwen, de 
functionaliteit van matten in entrees om vuil en 
verontreinigende stoffen te verwijderen van schoenen, 
vaak over het hoofd wordt gezien.    
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Losliggende entreematten voor binnen zijn geschikt 
voor iedere entree

Functionaliteit
Losliggende entreematten zijn praktisch en een snelle oplossing voor entrees (grote en kleine) waar er geen matten 
zijn, onvoldoende matten zijn, waar vaak glijpartijen voorkomen of wanneer de huidige matten doorweekt raken in 
slechte weersomstandigheden. Entreematten kunnen gemakkelijk uitgerold worden over elke vloer. Entreematten zijn 
tevens een aanvulling op bestaande mattensystemen door de entreemat te verlengen of door het toevoegen van een 
extra reinigings- of droogzone.

Net zoals installatiematten kunnen de grootte, het materiaal en de stevigheid van losliggende matten een rol spelen in 
de duurzaamheid, vochtopname en verwijdering van vuil. Schoenen moeten minimaal 3 keer de mat aanraken zodat 
ze behoorlijk geschraapt en gedroogd kunnen worden. LEED beveelt permanente entree-inloopsystemen aan die ten 
minste 3 meter lang zijn (tot 1.8 meter lang in vorige versies van LEED).

In kleinere entrees is het niet altijd mogelijk om een groot mattensysteem te installeren. In deze situatie wordt 
geadviseerd om de 3 zones op te splitsen in een portiek schraapzone, reinigingszone en een droogzone met een 
binnenmat die geproduceerd is van hoogkwalitatief materiaal om de functionaliteit te maximaliseren. 

Veiligheid
Bij losliggende matten is het belangrijk dat de matten regelmatig worden geïnspecteerd op knikken of krullen, zodat 
struikelgevaar voorkomen wordt.

Matten moeten worden geplaatst op een schoon en gelijk oppervlak. Zorg ervoor dat uw matten stevig op de vloer 
liggen om migratie te voorkomen. Grotere matten zullen op hun plaats blijven door o.a. hun grootte en gewicht. Om 
verschuiving van kleinere matten te voorkomen kan Notrax® 090 Mat Hold™ bevestigd worden aan de onderzijde van 
de mat. Hierdoor blijft de mat zelfs op gladde vloeren en tapijten op zijn plaats.

Maatwerk en afwerking
Notrax® losliggende entreematten zijn leverbaar in een groot aantal standaard afmetingen als ook in lengtes op maat. 
De matten zijn beschikbaar per strekkende meter en kunnen op maat worden gemaakt in elke lengte. Ze zijn volledig 
afgewerkt in de fabriek, inclusief afgewerkte afgeschuinde randen, waardoor de mat er mooi uitziet en struikelgevaar 
wordt voorkomen. Andere speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor 
installaties op maat. Alle matten op maat kunnen geleverd worden met aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde 
randen en 090 Mat Hold™.

Onderhoud & reiniging
Losliggende entreematten functioneren optimaal wanneer ze regelmatig gereinigd worden. Wekelijks onderhoud is 
vereist volgens vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, zoals LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method).

Het dagelijks stofzuigen van de bovenzijde zou opgenomen moeten worden in het onderhoudsschema, vooral in 
omgevingen met intensief loopverkeer, om te voorkomen dat vuil zich gaat opstapelen en vermalen wordt in de mat. 
Bij het verzorgen van de mat zal het stofzuigen de vezels losmaken om zo gemakkelijker bij het vuil onder de mat te 
komen. Het verzorgen van de mat helpt ook om de vezels te luchten, zodat ze sneller droog worden. Veeg ook onder 
de mat om de vloer of de mat aan de onderzijde te reinigen. Een sproei-extractiemethode met shampoo zal de vezels 
reinigen en het overgebleven vuil verwijderen. Bij verwijdering van het vuil met een combinatie van verzorging, 
stofzuigen en de sproei-extractiemethode, kan de levensduur van de mat verlengd worden.
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De Aqua Trap® doet zijn naam eer aan. De gepatenteerde, 
verhoogde rand “Aqua Dam” en de afgeronde hoeken 
vormen een bak die wel 6 liter water per vierkante meter 
kan vasthouden. De mat is antibacterieel behandeld 
om bacteriën en ziektekiemen bij de ingang tegen te 
houden. De bovenlaag van textiel is onder hoge druk 
en temperatuur geperst in een ergonomisch design en 

gevulkaniseerd op een rug van onverwoestbaar rubber en 
kan veel loopverkeer aan. De mat heeft een onovertroffen 
capaciteit om vocht en vuil van schoenen te verwijderen en 
toch zijn attractieve uiterlijk gedurende zeer lange tijd te 
behouden. Door het unieke antislipprofiel aan de onderzijde 
zal de mat niet verschuiven op de vloer.

Binnen losliggend schoon- en droogloopmatten voor intensief loopverkeer

150 Aqua Trap®
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 Antraciet (CH) Rood (RB) Blauw (BU)

Grijs (GY) Bruin (BR)

150 Aqua Trap®

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare 

gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:
•  Naaldvilt polyester vezels zijn permanent geperst op een zeer robuuste 

rubber rug
• 850 gram garens per m2

• Backing: natuurrubber
• Gestoffeerde randen: 2,5 cm aan alle zijdes
• Dikte: 13 mm
• Gewicht: 5,2 kg per m2

• Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Rood (RB)
• Blauw (BU)
• Grijs(GY)
• Bruin (BR)

Reinigingstip:
•  Stofzuigen of de sproei-extractie 

methode gebruiken of spoel af 
met water en hang het uit om te 
drogen 

150 Aqua Trap®

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Deze robuuste mat met een zeer lange levensduur heeft 
verhoogde rubberen randen rondom die functioneren 
als opvangbak, die tot 6 liter water per vierkante meter 
kan vasthouden. Het verhoogde wafelpatroon werkt 
uitstekend voor het verwijderen en vasthouden van vuil 

en vocht. De rubber backing en rubberen randen maken 
de mat zeer robuust. Het antislipprofiel aan de onderzijde 
voorkomt het verschuiven van de mat op elk type vloer 
en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de mat kan 
drogen.

Binnen losliggend schoon- en droogloopmatten voor middelzwaar loopverkeer

166 Guzzler™

34 www.notrax.eu



166 Guzzler™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor middelzwaar loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare 

gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:
•  Geluste pool van getufte absorberende Decalon® garens in wafelpatroon 

geperst op een rubber rug
• 850 gram garens per m2

• Backing: natuurrubber
• Rubberen randen: 2,5 cm aan alle zijdes
• Dikte: 10,5 mm
• Gewicht: 5,2 kg per m2

• Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 90 cm x 300 cm
 120 cm x 300 cm

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Rood (RB)
• Grijs (GY)
• Blauw (BU)
• Bruin (BR)
• Groen (GN)
• Bordeaux (BD)

Reinigingstip:
•  Stofzuigen of de sproei-extractie 

methode gebruiken of spoel af 
met water en hang het uit om te 
drogen

 Antraciet (CH) Rood (RB) Grijs (GY)

Blauw (BU) Bruin (BR) Groen (GN) Bordeaux (BD)

166 Guzzler™

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Robuuste mat met verhoogde "Aqua Dam" rubberen 
randen rondom die functioneren als opvangbak, die tot 
4 liter water per vierkante meter kan vasthouden. De 
bovenlaag van textiel is onder hoge druk en temperatuur 
geperst in een verhoogd diamant patroon en werkt 

dubbel zo goed bij het opvangen van vuil en vocht. 
De duurzame granulaatrubber backing biedt maximale 
sterkte. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt 
het verschuiven van de mat op elk type vloer en zorgt voor 
ventilatie zodat de vloer onder de mat kan drogen.

Binnen losliggend schoon- en droogloopmatten voor licht loopverkeer

151 Diamond CTE™
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151 Diamond CTE™
Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor licht loopverkeer
•    Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare
 gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:
•   Geluste pool van getufte absorberende gerecyclede garens zijn in een 

diamant patroon geperst op een rubber rug
•  700 gram garens per m2

•  Backing: granulaatrubber
•  Rubberen randen: 2,5 cm aan alle zijdes
•  Dikte: 10 mm
•  Gewicht: 5 kg per m2

•  Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Standaard afmetingen:
•  60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 90 cm x 300 cm
 120 cm x 300 cm

Kleuren:
•  Antraciet (CH)
•  Bruin (BR)
•  Grijs (GY)

Reinigingstip:
•   Stofzuigen of de sproei-extractie 

methode gebruiken of spoel af 
met water en hang het uit om te 
drogen

Antraciet (CH) Bruin (BR) Grijs (GY) 

151 Diamond CTE™

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Vuil wordt krachtig van de zool verwijderd door het 
borsteleffect van het visgraatmotief, waardoor het één 
van onze populairste matten van enorme waarde is. 

De naaldvilt vezels zijn duurzaam, slijtvast en houden 
vuil goed vast, waardoor het geschikt is voor intensief 
loopverkeer. Compacte vinyl backing is vochtbestendig en 
antislip, waardoor de mat op zijn plaats gehouden wordt.

Binnen losliggend schoon- en droogloopmatten voor intensief loopverkeer

118 Arrow Trax™
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118 Arrow Trax™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare 

gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:
•  Naaldvilt product vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen vezels
• 1200 gram vezels per m2

• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 10 mm
• Gewicht: 3,7 kg per m2.

• Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 130 cm x 300 cm
 130 cm x 600 cm

Complete rollen:
• 130 cm x 20 meter
 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 130 cm per strekkende meter
 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Grijs (GY)
• Bruin (BR)
• Herfst Bruin (AB)

Reinigingstip:
• Stofzuigen
 

 Antraciet (CH) Grijs (GY)

Bruin (BR) Herfst Bruin (AB)

118 Arrow Trax™

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Betaalbare, maar zeer functionele mat met een zeer 
groot absorptievermogen van meer dan 4 liter per 
vierkante meter. Dit product heeft een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding. 

De unikleuren zijn gemaakt van zachte nylon garens met 
rijke kleuren die zelfs na langdurig gebruik kleurvast 
blijven en bovendien verbergen deze garens vuil en 
stofdeeltjes.

Binnen Losliggend Functionele Entreematten
185 Essence™

40 www.notrax.eu



185 Essence™
De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een 
ongehinderde doorgang voor loopverkeer en geschikt voor wielen (rolstoelen, 
karren). De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
• Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:
•  Getufte mat met doorgesneden lussen gemaakt van 100% polyamide 6,0 

garens
• 520 grams garens per m2

• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 6 mm
• Gewicht: 2,8 kg per m2

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Kleuren:
• Donkergrijs (DG)
• Rood (RD)
• Zwart (BL)
• Lichtgrijs (GY)
• Bruin (BR)

Complete rollen:
• 90 cm x 18,3 m
 120 cm x 18,3 m
 130 cm x 25 m
 180 cm x 18,3 m

Maatwerk: 
• 90 cm per strekkende meter 
 120 cm per strekkende meter
 180 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
•  Stofzuigen of de sproei-extractie 

methode gebruiken

 Donkergrijs (DG) Rood (RD) Zwart (BL)

Lichtgrijs (GY) Bruin (BR)

185 Essence™

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Eenvoudige, stijlvolle, betaalbare en zeer functionele 
mat met een hoge absorptiecapaciteit die vuil en 
stof opvangt. Chique entreematten in verschillende 
unikleuren passen bij elk interieur en verbergt vuil en 
fijne deeltjes. 

Deze entreematten zijn onze meest verkochte matten voor 
normaal loopverkeer.  De vinyl backing is vochtbestendig 
en antislip.

Binnen Losliggend Functionele Entreematten
Polyplush™ LT
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123 Polyplush LT™ 

Grijs (GY)  Rood Zwart (RB) Marineblauw (NB) 

Bruin (BR)

123 Polyplush LT™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht loopverkeer
• Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren en winkels

Specificaties:
•  Getufte mat met gesneden pool, vervaardigd van 100% polypropyleen 

garens
• 350 gram garens per m2

• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 4,5 mm
• Gewicht: 2,4 kg per m2

• Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
• 90 cm x 20 meter
• 120 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 90 cm per strekkende meter
• 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Grijs (GY)
• Rood Zwart (RB)
• Blauw (BU)
• Bruin (BR)

Reinigingstip:
• Stofzuigen

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve geribbelde 
naaldvilt entreematten. De duurzame vezels zorgen voor 
een uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij 
de deur gestopt worden. 

De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte 
bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer. 
De mat is tevens uitermate geschikt voor wielen 
(rolstoelen, karren). De vinyl backing is vochtbestendig en 
antislip.

Binnen Losliggend Economische Entreematten 

Heritage Rib®

44 www.notrax.eu



117 Heritage Rib®

Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:
•  Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische 

polypropyleen garens
• 650 gram vezels per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 7,5 mm
• Gewicht: 3,1 kg per m²
• Brandklasse: ASTM D2859 volgens  DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 240 cm

Complete rollen:
• 120 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

117 Heritage Rib®

 Antraciet (CH) Rood (RB) 

 Bruin (BR)

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Rood (RB)
• Bruin (BR)

Reinigingstip:
• Stofzuigen

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve 
entreematten. De duurzame vezels zorgen voor een 
uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij de 
deur gestopt worden.

De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte 
bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer 
en is geschikt voor wielen (rolstoelen, karren). De vinyl 
backing is vochtbestendig en antislip.

Binnen Losliggende Economische Matten 
136 Polynib®
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136 Polynib®

EAanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:
•  Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische 

polypropyleen garens
• 650 gram vezels per m²
• Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
• Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
• Dikte: 7,5 mm
• Gewicht: 3,1 kg per m²
• Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Complete rollen:
• 120 cm x 20 meter
 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter
 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Blauw (BU)
• Bruin (BR)

Reinigingstip:
• Stofzuigen

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

136 Polynib®

 Antraciet (CH)  Blauw (BU)

 Bruin (BR)
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Schraapmatten voor buiten

Entreematten die buiten liggen, houden als 
eerst het vuil tegen. In een periode van 20 dagen 
kunnen 1000 mensen maar liefst 9.6 kilogram 
aan vuil binnenlopen in een gebouw (ISSA). 

Er is zelfs twaalf keer zoveel vuil tijdens 
vochtige weersomstandigheden, gebaseerd 
op praktijktesten uitgevoerd door het BST 
laboratorium in een periode van 11 maanden.
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Functionaliteit
Buitenmatten zijn vaak vervaardigd met een open raster design, waardoor water, sneeuw, ijs, zand, modder en stof 
gemakkelijk van de bovenzijde afgevoerd kunnen worden om zo looppaden schoon en netjes te houden. Verhoogde 
noppen zorgen voor drainage van water onder de mat in elke richting. Klassieke rubbermatten zijn de Oct-O-Mat™ 
ring mat, met een grote achthoekige ring en de Rubber Brush™ vingertopmat. Het gewicht van het rubber houdt de 
mat op zijn plaats, waardoor de mat stabiel blijft en niet schuift. De next generation Oct-O-Flex™, één van de nieuwe 
designs, heeft kleinere achthoekige afvoergaten, is rolstoelvriendelijk en voldoet aan de EU-normen die vereist zijn 
voor openbare entrees.

Notrax® rubbersamenstellingen voor intensief loopverkeer zijn van zichzelf veerkrachtig, waardoor zij zich aan 
elk oppervlak buiten aanpassen en zeer waterbestendig zijn. Geëxtrudeerd PVC biedt duurzaam maar ook flexibel 
materiaal aan, welke ultra violetbestendig is, oliebestendig is en in verschillende weersomstandigheden gebruikt kan 
worden. De hoofdfunctie van de ‘zone 1’ buitenmatten is de meerderheid van het vuil, modder en stof te verwijderen.

Entreematten voor buiten absorberen weinig en moeten daardoor gebruikt worden in combinatie met een mat voor 
binnen, zodat het reinigen en drogen van de schoenen binnen verder gaat en glij- en valpartijen, door gladde vloeren, 
voorkomen worden.

Veiligheid
Gladde entrees zijn vaak het grootste veiligheidsprobleem. Door grote regenbuien en sneeuw kunnen entrees 
doorweekt en glad worden. Bij droog weer kunnen entrees vuil verzamelen, waardoor het risico op glij- en 
valpartijen ook groter wordt. Rubbermatten hebben gegoten patronen of groeven aan de bovenzijde voor extra 
antislipeigenschappen. Zelfs wanneer het glad en vochtig is, biedt de mat een betere grip.

Toegankelijkheid
Vooral in openbare en commerciële gebouwen is het belangrijk dat de ingang toegankelijk is voor iedereen. Volgens de 
vereisten en normen van de architectuur/bouwkunde moeten entrees toegankelijk zijn voor rolstoelen en geschikt zijn 
voor mensen met mobiliteitshulpmiddelen. Vloeren moeten dus een rolstoelvriendelijk oppervlak hebben, struikelvrij 
zijn en water verwijderen van wielen en schoenen om zo gladde vloeren binnenin het gebouw te voorkomen.

Installatie
Entreematten voor buiten kunnen geïnstalleerd worden in grote entrees, van muur tot muur of in een uitsparing. Een 
uitsparing is een verzonken verdieping in standaard entrees of onder automatische of draaiende deuren. De uitsparing 
zorgt ervoor dat de mat gelijk loopt met de vloer, biedt stabiliteit voor de mat en draagt bij om vuil en stof te behouden 
tussen de schoonmaakrondes door. Om te zorgen dat de Notrax® entreematten perfect passen in de uitsparing, is het 
belangrijk om de juiste dikte te kiezen, zodat de mat gelijk loopt met de vloer en daardoor de deur goed gesloten kan 
worden. Indien nodig, zijn er Notrax® Recess Fillers die leverbaar zijn in verschillende diktes om de diepte van een 
bestaande uitsparing te kunnen aanpassen.

Onderhoud & reiniging
Net zoals binnenmatten kunnen buitenmatten ook optimaal functioneren, indien zij regelmatig gereinigd worden. 
Hoewel zij zich niet exact aan de strikte vereisten van het dagelijks reinigen en onderhoud hoeven te houden. 
Buitenmatten kunnen gemakkelijk gereinigd worden door ze regelmatig met water onder te spuiten. Ook is het 
belangrijk om regelmatig te vegen of te stofzuigen onder de mat om het vuil daar te verwijderen.
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De Master Flex HHP™ entreemattensysteem voor 
hoge hakken heeft een stijlvol achthoekig design en 
kleine afvoergaten gecombineerd met een dicht getufte 
tapijtinlage om het risico van struikelgevaar met hoge 
hakken te verminderen. Het gladde oppervlak is conform 

EU-normen voor openbare ingangen en geschikt voor 
wielen (karren, rolstoelen, koffers etc). De Master Flex 
HHP™ C12 kan gecombineerd worden met de Master Flex 
HHP™ D12 voor een vloeiende en harmonieuze overgang 
van buiten naar binnen. 

Binnen/Buiten Project en installatie
Master Flex HHP™ 12 mm
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693 Master Flex HHP™  C12
De 693 Master Flex HHP™ C12 mattensysteem voor hoge hakken kan volledig 
gepersonaliseerd worden door middel van een grote selectie aan tapijtinlagen 
in verscheidene kleuren.

Aanbevolen toepassingen:
•  Binnen of in een portiek – Intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
•  Ontworpen voor voetgangers. Niet geschikt voor extreem zware ladingen

Specificaties:
•  Tegel: Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•   Kleine afvoergaten met een diameter van 3mm, speciaal ontworpen voor 

hoge hakken, conform EU-normen voor openbare entrees
•  Dikte: 12 mm
•  Gewicht: 2,5 kg/tegel

Aanbevolen tapijtinlagen:
•  380 Swisslon XT™ tapijtinlage
•  388 Swisslon Uni™ tapijtinlage
•  103 Master Trax Lite™ tapijtinlage

Aanbevolen accessoires:
•  597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en 
buitenhoeken

Standaard afmetingen:
•  50 cm x 50 cm modulaire tegels
•  Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:
•  Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:
•  Stofzuigen

695 Master Flex HHP™ C12 Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en 
oliebestendige samenstelling  en geschikt is voor tankstations of entrees waar 
olie wordt gebruikt. 

692 Master Flex HHP™ D12
692 Master Flex HHP™ D12 modulaire rubbermat tegel voor hoge hakken 
heeft een open constructie met kleine afvoergaten en een diepte van 12 mm.

Aanbevolen toepassingen:
•  Buiten of binnen – Intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:
•  Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•   Kleine afvoergaten met een diameter van 3mm, speciaal ontworpen voor 

hoge hakken, conform EU-normen voor openbare entrees
•  Dikte: 12 mm
•  Gewicht: 2,5 kg/tegel

Aanbevolen accessoires:
•   597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en 

buitenhoeken

Standaard afmetingen:
•  50 cm x 50 cm modulaire tegels
•  Doos van 10 tegels, bedekt 2.5 m²

Maatwerk:
•  Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

694 Master Flex HHP™ D12 Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en 
oliebestendige samenstelling  en geschikt is voor tankstations of entrees waar 
olie wordt gebruikt. 

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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De Master Flex™ 12 mm modulaire multi-zone 
entreematten tegel heeft een stijlvol achthoekig design 
met kleine afvoergaten is conform EU-normen voor 
openbare ingangen. Het gladde oppervlak maakt 
het geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers 
etc). Biedt veel grip en uitstekende afvoer in extreme 

weersomstandigheden. De drainage tegel voor buiten 
koppelt naadloos aan de tegels met tapijt voor binnen 
voor een gemakkelijke installatie ter plekke en een 
vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar 
binnen, evenals het schrapen naar reiniging tot het 
drogen. 

Binnen/ Buiten Project en installatie
Master Flex™ 12 mm
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593 Master Flex™ C12
De 593 Master Flex™ C12 mattensysteem kan volledig gepersonaliseerd 
worden door middel van een grote selectie aan tapijtinlagen in verscheidene 
kleuren.

Aanbevolen toepassingen:
•  Binnen of in een portiek – Intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
•  Ontworpen voor voetgangers. Niet geschikt voor extreem zware ladingen

Specificaties:
•  Tegel: Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•   Kleine afvoergaten met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor 

openbare entrees
•  Dikte: 12 mm
•  Gewicht: 2,5 kg/tegel

Aanbevolen tapijtinlagen:
•  380 Swisslon XT™ tapijtinlage
•  388 Swisslon Uni™ tapijtinlage
•  103 Master Trax Lite™ tapijtinlage

Aanbevolen accessoires:
•   597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en 

buitenhoeken

Standaard afmetingen:
•  50 cm x 50 cm modulaire tegels
•  Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:
•  Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:
•  Stofzuigen

595 Master Flex HHP™ C12 Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en 
oliebestendige samenstelling  en geschikt is voor tankstations of entrees waar 
olie wordt gebruikt. 

592 Master Flex™ D12
De 592 Master Flex™ D12 modulaire rubbermat tegel heeft een open 
constructie met kleine afvoergaten en een diepte van 12 mm.

Aanbevolen toepassingen:
•  Buiten of binnen – Intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:
•  Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•   Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor 

openbare entrees
•  Dikte: 12 mm
•  Gewicht: 2,5 kg/tegel

592 Master Flex™ D12 is leverbaar in nitril en oliebestendig of (op aanvraag) 
in een brandbestendige Bfl-S1 rubbersamenstelling

Aanbevolen accessoires:
•   597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en 

buitenhoeken

Standaard afmetingen:
•  50 cm x 50 cm modulaire tegels
•  Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:
•  Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

594 Master Flex D12™ Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en 
oliebestendige samenstelling en geschikt voor tankstations of entrees waar 
olie wordt gebruikt. 

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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De Master Flex™ 23 mm modular multi-zone entreemat 
heeft een traditioneel achthoekig design, bekend voor 
haar grote afvoergaten die grip en uitstekende drainage 
bieden in extreme weersomstandigheden. 

De drainage tegel voor buiten sluit naadloos aan de tegels 
met tapijt voor binnen, voor een gemakkelijke installatie 
ter plekke en biedt een vloeiende en harmonieuze 
overgang van buiten naar binnen, evenals het schrapen 
naar reiniging tot het drogen.

Binnen/ Buiten Project en installatie
Master Flex™ 23 mm
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591 Master Flex™ C23
De 591 Master Flex™ C23 mattensysteem kan volledig gepersonaliseerd 
worden met de 113 Master Trax™ tapijtinlagen in verscheidene kleuren.

Aanbevolen toepassingen:
•  Binnen of in een portiek – intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:
•  Tegel: Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•  Grote afvoergaten voor uitstekende drainage
•  Dikte: 23 mm
•  Gewicht: 4,5 kg/tegel

Aanbevolen tapijtinlagen:
•  113 Master Trax™ tapijtinlage

Aanbevolen accessoires:
•  590 Master Flex™ D23
•   596 Master Flex™ D23/C23 Veiligheidsranden, voor binnen- en 

buitenhoeken

Standaard afmetingen:
•  50 cm x 50 cm modulaire tegels
•  Doos van 6 tegels, bedekt 1,5 m²

Maatwerk:
•  Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:
•  Stofzuigen

590 Master Flex™ D23
De 590 Master Flex™ D23 modulaire rubbermat tegel heeft een open, 
achthoekige constructie met grote afvoergaten en een diepte van 23 mm.

Aanbevolen toepassingen:
•  Buiten of binnen –iIntensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:
•  Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•  Grote ringen voor uitstekende drainage
•  Dikte: 23 mm
•  Gewicht: 4 kg/tegel

Aanbevolen accessoires:
•   596 Master Flex™ D23/C23 Veiligheidsranden, voor binnen- en 

buitenhoeken

Standaard afmetingen:
•  50 cm x 50 cm modulaire tegels
•  Doos van 6 tegels, bedekt 1,5 m²

Maatwerk:
•  Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

Slijtvastheid

Vuilopvang

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Master Flex™ modulaire randen zijn de perfecte 
accessoire om losliggende matten op maat te maken. 
Mannelijke en vrouwelijke bevestigbare randen zijn 
afgeschuind voor gemakkelijke toegang op de mat en het 
voorkomen van struikelgevaar. 

Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling geschikt 
voor intensief loopverkeer. Binnen- en buitenhoeken zijn 
mogelijk. 

Master Flex™ Safety Ramps
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596 Master Flex D23/C23
Safety Ramps
•  Mannelijke en vrouwelijke bevestigbare randen
•  Binnen- en buitenhoeken
•   Randen voor slimme en veilige oplossingen om struikelgevaar
 te minimaliseren

Producteigenschappen
•  100% natuurrubber
•  Dikte: 23 mm
•  Breedte: 6 cm
•  Leverbaar in zwart

597 Master Flex D12/C12™ 
Safety Ramps
•  Mannelijke en vrouwelijke bevestigbare randen
•  Binnen- en buitenhoeken
•   Randen voor slimme en veilige oplossingen om struikelgevaar
 te minimaliseren

Producteigenschappen
•  100% natuurrubber
•  Dikte: 12 mm
•  Breedte: 5 cm
•  Leverbaar in zwart
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Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling maakt 
de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. 
Oct-O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te maken 
en weerbestendig. De Oct-O-Flex™ rubbermat voor 
buiten schraapt schoenen schoon en stopt vuil, zand 

en modder bij de deur. Het unieke design van kleine 
afvoergaten is conform EU-normen voor openbare 
ingangen en het gladde oppervlak maakt de mat uitermate 
geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers, etc). 

Buiten Project en Installatie - Next Generation 
599 Oct-O-Flex™
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599 Oct-O-Flex™
De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elk ondergrond aan. 
De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water gemakkelijk afgevoerd 
wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:
•  Buiten of binnen – intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:
•  Natuurrubbersamenstelling
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
•    Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor 

openbare entrees
•  Dikte: 12 mm
•  Gewicht: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ is op aanvraag leverbaar in een oliebestendige 
nitrilsamenstelling of brandbestendige samenstelling.

Aanbevolen accessoires:
•  Koppelstukken om grote 
oppervlaktes te bedekken

Standaard afmetingen:
•  75 cm x 100 cm
 100 cm x 150 cm

Maatwerk:
Elke afmeting – op aanvraag, 
berekend per m²

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

599K Oct-O-Flex™ Koppelstukken

Slijtvastheid

Vuilopvang
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De traditionele, achthoekige rubbermat Oct-O-Mat™ 
voor buiten, staat bekend om haar grote ringen, die 
veel grip bieden en uitstekende drainage in extreme 

weersomstandigheden en schraapt schoenen schoon om 
modder, zand en vuil bij de deur te stoppen. 

Buiten Project en Installatie - Rubber Klassiekers
564 Oct-O-Mat™
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564 Oct-O-Mat™
Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling maakt deze matten 
uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, gemakkelijk om te reinigen en 
zijn weerbestendig. 

De mat  ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan. 
De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water snel afgevoerd wordt, 
zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:
•  Buiten - Intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:
•   Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor uitstekende drainage, 

waardoor de oppervlakte schoon en droog blijft
•  Door zijn gewicht verschuift de mat niet
•  Dikte: 23 mm
•  Gewicht: 13,3 kg per m²

564 Oct-O-Mat™ is op aanvraag leverbaar in een oliebestendige 
nitrilsamenstelling of brandbestendige samenstelling.

Accessoires:
•  Koppelstukken
•  Borsteltjes

Standaard afmetingen:
•  60 cm x 80 cm
 50 cm x 100 cm
 75 cm x 100 cm
 80 cm x 120 cm
 100 cm x 150 cm

Maatwerk:
•   Elke afmeting – op aanvraag, 

berekend per m²

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

564K Oct-O-Mat™ Koppelstukken
564B Oct-O-Mat™ Borsteltjes

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Het kenmerkende, gegolfde design van de Gripwalker™ 
matten creëert een antislip oppervlak en is conform EU-
normen voor openbare ingangen. Het gladde oppervlak 
maakt het ideaal voor wielen (karren, rolstoelen, koffers, 
etc). 

Het open raster van geëxtrudeerd vinyl schraapt vuil en 
modder van schoenen, waardoor het in de mat terecht 
komt en het vuil niet mee naar binnen gelopen wordt.

Buiten Project en Installatie - Next Generation
539G Gripwalker™

62 www.notrax.eu



539G Gripwalker™ 11 mm
Het materiaal is zwaar maar ook flexibel, duurzaam, ultraviolet bestendig, 
geschikt voor verschillende weersomstandigheden en past zich aan elk 
oppervlak aan. Geschikt voor intensief loopverkeer. Vrij van DOP, DMF, 
ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware materialen. Gripwalker™ is 
oliebestendig, waardoor het ideaal is voor gebruik bij tankstations of entrees 
die aan olie blootgesteld staan.

Aanbevolen toepassingen:
• Buiten of binnen – intensief loopverkeer
• Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
• Te gebruiken als individuele mat met aanbevolen bevestigde randen

Specificaties:
• Duurzaam geëxtrudeerd vinyl
• Diagonaal golfend design met open constructie
• UV bestendig en is geschikt voor alle weersomstandigheden
• Kleine gleuven en conform EU-normen voor openbare ingangen
• Dikte: 11 mm
• Gewicht: 8,5 kg/m²

Aanbevolen accessoires:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Complete rollen:
• 91 cm x 12,2 m
 122 cm x 12,2 m

Maatwerk:
• 91 cm per strekkende meter
 122 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
• Afspuiten met water 

Slijtvastheid

Vuilopvang
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De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van de schoenen, 
zodat dit niet verder in het gebouw verspreid kan 
worden. Het robuuste en flexibele materiaal is UV 
bestendig, geschikt voor elk klimaat en past zich aan elke 
ondergrond aan. 

De mat absorbeert geen water. Beschikbaar in een 
versie met backing die de mat op zijn plaats houdt en 
houdt vuil en vocht van de vloer binnenin gebouwen. De 
versie zonder backing laat water door en zorgt voor een 
maximale drainage.

Buiten Project en Installatie - Spaghetti
CiTi™ Serie
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273 CiTi™ 16 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees binnen of in een 

uitsparing
• Voor losse legging met afgewerkte randen

Specificaties:
•  Spaghettimat  met grove krullen (diameter 
 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
• Backing: vinyl (Vrij van DOP)
• Dikte: 16 mm
• Gewicht: 5 kg per m²
• Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1

Aanbevolen Accessoires:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Complete rollen:
• 120 cm x 18 meter
 120 cm x 6 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Groen (GN)
• Bruin (BR)
• Grijs (GY)

Reinigingstip:
• Stofzuigen of afspuiten met 
 water

274 CiTi™ 14 mm unbacked
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees buiten of in een 

uitsparing
• Voor losse legging met afgewerkte randen 

Specificaties:
•  Spaghettimat met grove krullen (diameter 
 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
• Dikte: 14 mm
• Gewicht: 4,5 kg per m²
• Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1

Aanbevolen Accessoires:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Complete rollen:
• 120 cm x 18 meter
 120 cm x 6 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Antraciet (CH)
• Groen (GN)
• Bruin (BR)
• Grijs (GY)

Reinigingstip:
• Stofzuigen of afspuiten met 
 water

271 CiTi™ 10 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
•  Te gebruiken in entrees binnen of in een 

uitsparing
• Voor losse legging met afgewerkte randen 

Specificaties:
• Spaghettimat met fijne krullen (diameter 
 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
• Backing: vinyl (Vrij van DOP)
• Dikte: 10 mm
• Gewicht: 3,8 kg per m²
• Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1

Aanbevolen Accessoires:
• 084 Bevelled Nosing 4 mm 

Complete rollen:
• 120 cm x 18 meter
 120 cm x 6 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Goud (YL) 
• Bruin (BR)
• Groen (GN) 

Reinigingstip:
• Stofzuigen of afspuiten met water

 Antraciet CH) Groen (GN) Bruin (BR) Grijs (GY)

 Zwart (BL) Marineblauw (DB) Rood (RD)

 Goud (YL) Bruin (BR) Groen (GN) Blauw (BU)

   Grijs (GY) Antraciet (CH)

273 CiTi™ 
16 mm backed

274 CiTi™ 
14 mm unbacked

271 CiTi™ 
10 mm backed

• Zwart (BL)
• Marineblauw (DB)
• Rood (RD)

• Zwart (BL)
• Marineblauw (DB)
• Rood (RD)

• Blauw (BU)
• Grijs (GY) 
• Antraciet (CH)

Slijtvastheid

Vuilopvang

Slijtvastheid

Vuilopvang

Slijtvastheid

Vuilopvang
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De Oct-O-Flex Bevelled™ rubbermat voor buiten staat 
bekend om haar achthoekig ring design met kleine 
afvoergaten en een gladde bovenzijde. 

Hierdoor behoort deze mat tot de next generation en 
is hij conform EU-normen voor openbare ingangen en 
uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers 
etc).

Buiten Losliggend - Next Generation
599B Oct-O-Flex Bevelled™
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599B Oct-O-Flex Bevelled™
De afgewerkte randen aan alle vier de zijdes zijn afgeschuind voor 
gemakkelijke toegang op de mat en het voorkomen van struikelgevaar.
De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat uitermate geschikt 
voor intensief loopverkeer. Oct- O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te 
maken en weerbestendig. 

De Oct-O-Flex Bevelled™ ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke 
ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water 
gemakkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
•  Natuurrubbersamenstelling
•  Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
•  Achthoekig ring design met open constructie
•  Geschikt voor extreme weersomstandigheden
•   Kleine ringen met een diameter 14 mm, conform EU-normen voor 

openbare ingangen
•  Dikte: 12 mm
•  Gewicht: 9,8 kg/m²

599B Oct-O-Flex Bevelled™  is op aanvraag leverbaar in een oliebestendige 
nitrilsamenstelling of brandbestendige samenstelling.

Standaard afmetingen:
•  70 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Stijlvol gerasterd design schraapt vuil en vocht van 
schoenzolen, waardoor het in de mat terecht komt 
en niet binnenin het gebouw. kleine afvoergaten en 
een gladde bovenzijde, maakt deze next generation 
mat, conform EU-normen voor openbare ingangen en 

is uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, 
koffers etc). Afgewerkte randen aan alle vier de zijdes 
bieden gemakkelijke toegang op de mat en voorkomen 
struikelgevaar.

Buiten Losliggend - Next Generation
539B Gripwalker Edge™
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539B Gripwalker Edge™
De duurzame en flexibele samenstelling is ultraviolet bestendig, geschikt voor 
alle weersomstandigheden en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond 
aan. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware metalen. 
Gripwalker Edge™ is oliebestendig, waardoor het ideaal is voor gebruik bij 
tankstations of entrees die aan olie blootgesteld staan.

Aanbevolen toepassingen:
•  Geschikt voor intensief loopverkeer
•  Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
•  Duurzaam geëxtrudeerd vinyl
•  Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
•  Diagonaal golf motief met open constructie
•  UV bestendig en geschikt voor alle weersomstandigheden
•  Kleine gleuven conform EU-normen voor openbare ingangen
•  Gewicht: 8,5 kg/m²
•  Dikte: 11 mm

Standaard afmetingen:
•  60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:
•  Afspuiten met water

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Deze klassieke schraapmat voor buiten stopt vuil, zand 
en modder bij de deur. De mat is geproduceerd van 
een duurzame rubbersamenstelling. Deze matten zijn 
uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, eenvoudig 
te reinigen en weerbestendig. 

Ze hebben een uitstekende hechtvermogen en passen 
zich aan elke ondergrond aan. De afgeschuinde randen 
zorgen voor extra veiligheid en gemakkelijke toegang voor 
wielen.

Buiten Losliggend - Rubber Klassiekers
345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™
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565 Soil Guard™
Rubbermat met een verhoogd gestreept motief aan de bovenzijde biedt veel 
grip. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt dat de mat verschuift.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
• Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
• Natuurrubbersamenstelling
• Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
• Verhoogd gestreept motief met rubber backing
• Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
• Dikte: 7 mm
• Gewicht: 6,7 kg per m²

Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:
• Afspuiten met water

345 Rubber Brush™
Duizenden sterke flexibele “vingers” zorgen voor een automatische reiniging 
van de schoenzolen. Zuignappen aan de onderzijde voorkomen dat de mat 
gaat schuiven.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
• Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
• Natuurrubbersamenstelling
• Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
• Flexibele vingers gegoten met een rubber backing
• Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
• Dikte: 16 mm
• Gewicht: 13,6 kg per m²

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 80 cm
 80 cm x 100 cm
 90 cm x 150 cm
 90 cm x 180 cm

Reinigingstip:
• Afspuiten met water

Slijtvastheid

Vuilopvang

Slijtvastheid

Vuilopvang
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Losliggende CiTi™ matten zijn rondom voorzien van afgewerkte 
randen. De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van schoenzolen 
en houden het vast in de mat, waardoor het vuil bij de deur 
gestopt wordt en zich niet verder in het gebouw kan verspreiden. 
De Wayfarer® matten zijn gemaakt van duurzaam en flexibel 
UV-bestendig materiaal. 

De mat is geschikt voor alle weersomstandigheden en past zich 
aan elke ondergrond aan. De spaghettimatten absorberen geen 
water. De Wayfarer® lijn biedt keuze uit een versie met backing 
voor een extra vaste ligging of een open versie zonder backing 
die water afvoert voor maximale drainage. Antislip R11 volgens 
DIN51130 en BGR181. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, 
siliconen en zware metalen.

Buiten Losliggend - Spaghetti
Wayfarer® Serie
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Antraciet CH) Marineblauw (NB) Rood (RD)

Antraciet CH) Marineblauw (NB) Rood (RD)

Antraciet CH) 

267 Wayfarer®

16 mm backed

266 Wayfarer®

14 mm ohne Rücken

265 Wayfarer®

10 mm backed

267 Wayfarer®

16 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
• Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
•  Spaghettimat met grove krullen (diameter 
 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
• Backing: vinyl (Vrij van DOP)
• Afgewerkte randen aan alle zijdes
• Dikte: 16 mm
• Gewicht: 6 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Kleuren:
• Antraciet (GY)
• Rood (RD)
• Marineblauw (NB)

Reinigingstip:
• Stofzuigen of afspuiten met water

266 Wayfarer®

14 mm unbacked
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor intensief loopverkeer
• Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
• Spaghetti mat met grove krullen (diameter 
 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
• Afgewerkte randen aan alle zijdes
• Dikte: 14 mm
• Gewicht: 4,8 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Kleuren:
• Antraciet (GY)
• Rood (RD)
• Marineblauw (NB)

Reinigingstip:
• Stofzuigen of afspuiten met water

265 Wayfarer®

10 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
• Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:
•  Spaghettimat met fijne krullen (diameter 
 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
• Backing: vinyl (Vrij van DOP)
• Afgewerkte randen aan alle zijdes
• Dikte: 10 mm
• Gewicht: 3 kg per m²
• Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Kleuren:
• Antraciet (GY)

Reinigingstip:
• Stofzuigen of afspuiten met water

Slijtvastheid

Vuilopvang

Slijtvastheid

Vuilopvang

Slijtvastheid

Vuilopvang
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2 mm

24 mm

083

4 mm

35 mm

084

11 mm

39 mm

325

Accessoires
Bevelled Nosing
Bevelled Nosing
•  Eenvoudig aan te brengen randen; geven de ter plekke gesneden matten 

een afgewerkt uiterlijk
•    Breng lijm aan op de dunne zijde van de rand en plaats deze aan de  

onderzijde van de mat

Aanbevolen toepassingen:
•  Bij op maat gesneden matten om een veilige en glad afgewerkte mat te 

krijgen

083 Bevelled Nosing 2 mm
Aanbevolen voor artikelen:
•   015, 019, 117, 118, 123, 175, 185, 193, 199, 380, 388, 389

Beschikbare afmetingen:
• Complete rollen: 45,7 m
• Per strekkende meter
• Per strekkende meter bevestigd

084 Bevelled Nosing 4 mm
Aanbevolen voor artikelen:
• 103, 271

Beschikbare afmetingen:
• Complete rollen: 30,4 m
• Per strekkende meter
• Per strekkende meter bevestigd

325 Bevelled Nosing 11 mm
Aanbevolen voor artikelen:
• 113, 273, 274, 539

Beschikbare afmetingen:
• Complete rollen: 18,3 m
• Per strekkende meter
• Per strekkende meter bevestigd
• Leverbaar in zwart en grijs

092 Mat Seaming Tape
•  Zwarte vinyl seaming tape met een motief op het lijmoppervlak voor een 

veilige binding
• Reliëf beschermpapier zorgt ervoor dat het lijmoppervlak schoon blijft 
• Breng Notrax® lijm aan op de seaming tape aan de zijde met het motief
•  Het is aanbevolen om matten van dezelfde rol te 
 gebruiken en te plaatsen in dezelfde richting van het 
 tapijt voor een onzichtbare naadloze verbinding

Aanbevolen toepassingen:
• Voor seaming in de breedte of lengte op 
 matten met een vinyl backing

Beschikbare afmetingen:
• Complete rollen: 5 cm x 45,7 m en 8 cm x 45,7 m
• Per strekkende meter
• Per strekkende meter bevestigd

113K Master Trax™
Stitched Bevels
Aanbevolen voor artikelen:
• 113

Beschikbare afmetingen:
•  Per strekkende meter 

bevestigd en gestikt
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6 mm

8 mm

10 mm

090 Mat Hold™ 
• Naaldvilt polyester ondermat blijft vastkleven aan de vloer en de onderzijde 
 van de mat
•  Dubbelzijdig te gebruiken. De witte zijde is geschikt voor gebruik op een tapijt
 De grijze zijde is geschikt om op harde vloeren te gebruiken
•  Zorgt voor een praktisch, niet verschuivende mat en laat geen kleefstof achter op 
 de vloer of mat 
•  Het is aan te bevelen de ondermat ca. 10 cm korter en smaller te maken dan de mat

Aanbevolen toepassingen:
•   Plaatsen onder een losliggende mat, om verschuiving van binnenmatten te voorkomen

Complete rollen:
• 60 cm breed
• 91 cm breed

Maatwerk:
• Per strekkende meter in 60 cm of  91 cm breed

Recess Fillers
• Gebruikt om de diepte van een bestaande uitsparing aan te passen
•  Om te zorgen voor een perfecte ligging in de uitsparing, selecteer de juiste 

matdikte, zodat het gelijk loopt met de vloer en de deur goed kan sluiten 
• Drie diktes beschikbaar

093 Recess Fillers 6 mm:
• Complete rollen: 10 m
• 120 cm per strekkende meter

094 Recess Fillers 8 mm:
• Complete rollen: 8 m
• 120 cm per strekkende meter

095 Recess Fillers 10 mm:
• Complete rollen: 6 m
• 120 cm per strekkende meter

Voor gebruik 
op een tapijt

Voor gebruik op 
een harde vloer

086 Notrax® Glue
•  Te gebruiken voor het lijmen van 

afgeschuinde randen en Mat Seaming Tape
• Plastic flesje van 50 g
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Voor meer informatie over ons volledige portfolio 
van producten, kunt u terecht op notrax.eu

©2019 Justrite Safety Group - Code 804 (0319) - Part No. MKTE0301NL

Sinds het bescheiden begin als klein familie-
bedrijf in 1948, is ons doel geweest om 
kwaliteitsproducten te maken en te blijven 
zoeken naar innovatieve manieren om onze 
klanten te bedienen. We bestaan nog steeds en 
ons hoofdkantoor staat ook nog steeds in 
Chicago. Notrax® heeft productiefaciliteiten in 
Mississippi en Illinois in de Verenigde Staten en 
Barendrecht in Nederland. Als onderdeel van de 
Justrite Safety Group, blinken we uit in het 
ontwerp en de productie van antivermoeid-
heids- en veiligheidsmatten voor industriële en 
commerciële toepassingen.

Schoon- en droogloopmatten

•  Entreematten 

•  Logomatten en matten met eigen ontwerp

•  Project- en installatiematten

•  Entreematten systemen

•  Indoor matten

•  Buiten schraapmatten

•  Entreematten Accessoires


