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fijnribloper

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur uitvoering

30100100 3 1000 10000 zwart standaard

30100120 3 1200 10000 zwart standaard

30100130 3 1200 20000 zwart standaard

30100140 3 1400 10000 zwart standaard

30100180 3 1800 10000 zwart standaard

30100200 3 2000 10000 zwart standaard

30102120 3 1200 10000 zwart  oliebestendig

30101224 3 1200 10000 zwart met inlaag

30101100 3 1000 10000 grijs standaard

30101120 3 1200 10000 grijs standaard

30101140 3 1400 10000 grijs standaard

30101122 3 1200 10000 groen standaard

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur eenzijdig doekafdruk

30104970 3 1000 10000 grijs 30.000 Volt

30104980 3 1200 10000 grijs 30.000 Volt

30104990 4,5 1000 10000 grijs 50.000 Volt

30105000 4,5 1200 10000 grijs 50.000 Volt

fijnribloper VDE

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant fijnrib, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant fijnrib, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 65o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -20oC / +70oC

toepassing

Hoogspanningslopers zijn ontworpen om mensen en 

onderdelen bij schakelkasten, transformatoren en andere 

werkplekken waar met hoogspanning gewerkt wordt te 

beschermen.

rubberlopers



afwijkende maten op aanvraag leverbaar44

rubberlopers

mediumribloper

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30111001 3 1200 10000 zwart

30111002 3 1200 10000 grijs

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant mediumrib, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 65o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +60oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.

combiribloper

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30110089 3 1000 10000 zwart

30110090 3 1200 10000 zwart

30110091 3 1200 10000 grijs

30115001 3 1500 10000 zwart

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant combirib, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 80o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +60oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.
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rubberlopers

breedribloper

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30120100 5 1000 10000 zwart

30120120 5 1200 10000 zwart

30120101 6 1000 10000 zwart

30120121 6 1200 10000 zwart

30120122 8 1200 10000 zwart

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 65o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +60oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.

diamantloper

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30140150 3 1500 10000 zwart

30140151 5 1200 10000 zwart

30140152 3 1500 10000 grijs

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant diamant profiel, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.
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artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur uitvoering

30150142 3 1400 10000 zwart standaard

30150148 3 1600 10000 zwart standaard

30150144 5 1400 10000 zwart standaard

30156160 3 1400 10000 zwart oliebestendig

30150160 3 1400 10000 grijs standaard

30156180 3 1400 10000 grijs isolerend 25kV

30156201 3 1400 10000 zwart buitenkwaliteit

tranenplaatloper kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant tranenplaatprofiel, 

onderkant met doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -15oC / +70oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.

rubberlopers
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rubberlopers

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30190201 2,6 1500 10000 zwart

30190206 2,6 1500 10000 grijs

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30190100 4 1000 10000 zwart

30190101 4 1200 10000 zwart

ruitloper

pyramideloper

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant ruitprofiel, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.

kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant pyramideprofiel, onderkant 

met doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Als antislipvoer in gangpaden of entrees, op bouwterreinen, 

in winkelschappen of gereedschapswagentjes, of als 

bescherming in bijvoorbeeld bedrijfsvoertuigen.
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artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30241040 3,2 1000 10000 zwart

30241055 3,2 1000 10000 grijs

30241065 3,2 1000 10000 blauw

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur nop (ø mm) nop hoogte (mm)

30160100 3 1000 10000 zwart 22 1

30160101 3 1200 10000 zwart 22 1

30160102 3 1500 10000 zwart 22 1

30160108 3 1600 10000 zwart 22 1

30160103 3 1000 10000 grijs 22 1

30160104 3 1200 10000 grijs 22 1

30160120 4 1000 10000 zwart 22 1

30160121 4 1200 10000 zwart 22 1

30160130 4 1000 10000 grijs 22 1

30160131 4 1200 10000 grijs 22 1

noppenloper N11 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant noppenprofiel, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -20oC / +70oC

toepassing

Als antislipvloer,  in winkelschappen of 

gereedschapswagentjes, in gangpaden, entrees, op 

bouwterreinen, of als bescherming in bijvoorbeeld 

bedrijfsvoertuigen.

decktop anti-slip kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant ruitprofiel, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Uitstekende slipweerstand als het nat is. Maakt het ideaal voor 

gebruik op boten, bij havens en rond zwembaden. Maar ook

op andere plaatsen waar antislip noodzakelijk is.

noppenlopers
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noppenlopers

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur nop (ø mm) nop hoogte (mm)

30161144 4 1450 10000 zwart 28 0,5

30161145 4 1450 10000 grijs 28 0,5

30161146 4 1450 10000 blauw 28 0,5

30161147 4 1450 10000 brown 28 0,5

30161148 4 1450 10000 terracotta 28 0,5

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur nop (ø mm) nop hoogte (mm)

30165010 4 1500 10000 zwart 12 1

30165012 4 1500 10000 grijs 12 1

noppenloper N40 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant noppenprofiel, onderkant 

met doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Als antislipvloer,  in winkelschappen of 

gereedschapswagentjes, in gangpaden, entrees, op 

bouwterreinen, of als bescherming in bijvoorbeeld 

bedrijfsvoertuigen.

noppenloper N12 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant noppenprofiel, onderkant met 

doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Als antislipvloer,  in winkelschappen of 

gereedschapswagentjes, in gangpaden, entrees, op 

bouwterreinen, of als bescherming in bijvoorbeeld 

bedrijfsvoertuigen.
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noppenlopers

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur nop (ø mm) nop hoogte (mm)

30160094 3 1000 10000 zwart 23 0,8

30160095 3 1000 10000 grijs 23 0,8

30160098 3 1000 10000 brown 23 0,8

noppenloper N42 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant noppenprofiel, onderkant 

met doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -20oC / +90oC

toepassing

Design rubbervloer voor gebruik in woonkamers, winkels, 

showrooms, kantoren en entrees.

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur nop (ø mm) nop hoogte (mm)

30175001 4,5 1000 10000 zwart 22 2

30175002 4,5 1000 10000 blauw 22 2

30175003 4,5 1000 10000 groen 22 2

30175010 4,5 1000 10000 grijs 22 2

30175011 4,5 1000 10000 zwart
(oliebestendig)

22 2

30175020 4,5 1000 10000 zwart
(buiten kwaliteit)

22 2

noppenloper N45 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant noppenprofiel, onderkant 

met doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -20oC / +90oC

toepassing

Design rubbervloer voor gebruik in woonkamers, winkels, 

showrooms, kantoren en entrees.
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noppenlopers

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur

64012101 3,5 1000 x 1000 zwart

64012201 3,5 1000 x 1000 donker grijs

ardesia tegel kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant leisteen design, onderkant 

met doekafdruk

hardheid : 75o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Design rubbervloer voor gebruik in woonkamers, winkels, 

showrooms, kantoren en entrees.

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur nop (ø mm) nop hoogte (mm)

64001101 2,6 500 x 500 zwart 26 0,6

noppentegel N25 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant noppenprofiel, onderkant 

met doekafdruk

hardheid : 75o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Design rubbervloer voor gebruik in woonkamers, winkels, 

showrooms, kantoren en entrees.
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artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) gewicht (kilo/m2)

33031500 3 1500 20000 4

33041500 4 1500 20000 5

33051500 5 1500 20000 6

33061500 6 1500 20000 5,4

33081500 8 1500 10000 7,3

33101500 10 1500 10000 7

33151500 15 1500 10000 7

33201500 20 1500 5000 10,5

recyfloor standaard kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden

uitvoering : zwart granulaat met gekleurde spikkels

hardheid : 35o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +80oC

toepassing

Gemaakt van gerecycled rubber. Universeel product voor 

geluidsisolatie en trillingsdemping. Kan gebruikt worden als ondervloer 

onder parket, tapijt, laminaat en keramische tegels, maar ook onder 

linoleum en PVC vloeren. Is tevens geschikt voor trillingsdemping van 

machines, lift motoren, pompen en ventilatie systemen.

recyfloor

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm)  verpakking

33000010 10 100 x 100 135

33000012 10 150 x 150 120

33000014 10 200 x 200 80

33000020 15 100 x 100 100

33000022 15 150 x 150 70

33000024 15 200 x 200 50

33000030 20 100 x 100 80

33000032 20 150 x 150 60

33000034 20 200 x 200 40

tegeldrager kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden

uitvoering : zwart granulaat met gekleurde spikkels

hardheid : 35o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +80oC

toepassing

Gemaakt van gerecycled rubber. Kan gebruikt worden voor 

trillingsdemping van machines, lift motoren, pompen en ventilatie 

systemen.
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artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) gewicht (kilo/m2)

34021500 2 1500 11000 2

34041500 4 1500 20000 4

34061500 6 1500 20000 6

34081500 8 1500 10000 8

34101500 10 1500 10000 10

recyfloor zwart kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden

uitvoering : zwart granulaat

hardheid : 35o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +80oC

toepassing

Gemaakt van gerecycled rubber. Universeel product voor 

geluidsisolatie en trillingsdemping. Kan gebruikt worden als ondervloer 

onder parket, tapijt, laminaat en keramische tegels, maar ook onder 

linoleum en PVC vloeren. Is tevens geschikt voor trillingsdemping van 

machines, lift motoren, pompen en ventilatie systemen.

recyfloor

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur gewicht (kilo/m2)

33051510 5 1250 12000 grijs/rood 5

utrafloor grijs/rood kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden

uitvoering : grijs/rood granulaat met gekleurde spikkels

hardheid : 40o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +100oC

toepassing

Hoogwaardige beschermingsmat te gebruiken voor demping 

en beschermlaag voor veeleisende toepassingen. Het biedt een 

uitstekende fysische bescherming in overeenstemming volgens norm  

DIN 18195 deel 10 / VD 2700 deel 15. Ook is het ideaal voor het 

beveiligen van ladingen in vrachtwagens, treinwagons en laadruimtes 

van schepen en vliegtuigen.
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recyfloor

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur gewicht (kilo/m2)

33801016 6 1220 10000 zwart/grijs 6

33801026 6 1220 10000 zwart/blauw 6

33801226 6 1500 10000 zwart/blauw 6

33801036 6 1220 10000 zwart/rood 6

33801034 6 1220 10000 zwart/groen 6

33801038 6 1220 10000 zwart/geel 6

33801126 6 1220 10000 zwart/blauw/wit 6

33801018 8 1220 10000 zwart/grijs 8

33801028 8 1220 10000 zwart/blauw 8

ultrafloor kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden

uitvoering : zwart granulaat met gekleurde 

  spikkels

hardheid : 60o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +80oC

toepassing

Deze vloer is zeer robuust, gemakkelijk te reinigen en 

waterafstotend. Een ideale vloer voor gebruik in fitness ruimtes, 

winkels, bussen, luchthavens, kinderdagverblijven en scholen.
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PVC roostermat

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur gewicht per rol (kilo)

65001030 10 1000 10000 blauw 60

65001034 10 1000 10000 rood 60

65001036 10 1000 10000 grijs 60

PVC roostermat kwaliteit : PVC

uitvoering : zacht PVC met geribbeld profiel

hardheid : 80o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -5oC / +60oC

toepassing

Geschikt voor alle gebieden waar veel vocht voorkomt, zoals 

kleedkamers van zwembaden, in massageruimtes, sauna’s en 

ziekenhuizen. Door het gebruik van zacht kunststof profielen 

biedt de mat groot ergonomisch comfort.
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ringmatten

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur uitvoering gewicht (kilo)

31010156 22 600 x 400 zwart open 2

31010155 22 1000 x 500 zwart open 5

31010154 18 1200 x 800 zwart open 9

31010157 22 1200 x 800 zwart open 9

31010158 22 1200 x 800 zwart gesloten 9

31010160 * 22 1200 x 800 rood open 9

31010153 18 1500 x 1000 zwart open 15

31010150 22 1500 x 1000 zwart open 15

31010149 22 1500 x 1000 zwart gesloten 15

* Geschikt voor werkplekken die olieachtig en vettig zijn. 

ringmat M5 kwaliteit : SBR

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Entreemat, werkplaatsmat of achter een balie/bar.

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur uitvoering gewicht (kilo)

31010151 23 1500 x 1000 zwart open 19

31010149 23 1500 x 1000 zwart gesloten 19

ringmat M7 (dikte 23mm) kwaliteit : SBR

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Entreemat, werkplaatsmat of achter een balie/bar.
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artikelcode

31000000 verbinder

31000010 borstel rood - blauw - geel - groen - grijs - zwart

ringmatten

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30290180 10 915 10000 zwart

30290160 10 1830 10000 zwart

ringmat op rol kwaliteit : SBR

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Entreemat, werkplaatsmat of achter een balie/bar.

verbinder / borstel 

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur uitvoering gewicht (kilo)

31010148 13 1500 x 1000 zwart open 12

31000001 connector

ringmat M7 (dikte 13mm) kwaliteit : SBR

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Entreemat, werkplaatsmat of achter een balie/bar.
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werkplaatsmatten

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur uitvoering gewicht (kilo)

31011159 13 1520 x 910 zwart met aflopende kanten 15

ringmat M14 kwaliteit : SBR

uitvoering : ringmat met rondom 

  aflopende kanten

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Entreemat, werkplaatsmat of achter een balie/bar.

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31081520 12 900 x 600 zwart 9

31081510 12 1525 x 915 zwart 23

werkplaatsmat zacht diamant kwaliteit : SBR/NR + EVA

uitvoering : bovenkant diamant profiel, 

  onderkant EVA

hardheid : 65o Shore A ± 5o / 30o Shore A ± 5o

toepassing

Ergonomische mat, breed toepasbaar.
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werkplaatsmatten

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur uitvoering

31081167 14 900 x 900 zwart gesloten uitvoering (a)

31081168 14 900 x 900 zwart open uitvoering (b)

31081169 14 900 x 900 rood (oliebestendig) open uitvoering (c)

31081170 13 900 x 900 zwart gesloten uitvoering diamant
bovenkant (d)

31081175 14 75 x 990 zwart randstuk voor type a + b

31081176 14 75 x 990 rood (oliebestendig) randstuk voor type c

werkplaatsmat M12

kwaliteit : a, b en d - SBR/NR

kwaliteit : c - NBR/NR 

hardheid : 55o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Anti-vermoeidheidsmat voor 

werkplekken waar het werk staande 

wordt uitgevoerd. De mat is elastisch en 

vermindert vermoeidheid bij langdurig 

staan.
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200 mm

230 mm

30 mm

15 mm

12 mm

35 mm

240 mm

275 mm

30 mm

15 mm
27 mm

35 mm

12 mm25 mm

30 mm

15 mm

210 mm

240 mm

laadklepmatten

artikelcode dikte (mm) breedte x lengte (mm) kleur gewicht (kilo)

31081182 15 1750 x 1550 zwart 34

31081190 12 1220 x 2140 zwart 30

31081181 27 2400 x 1200 zwart 42

laadklepmat kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant een getande profilering, 

onderkant doekafdruk

hardheid : 65o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens, 

maar ook als stalvloer.
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matten voor trailers en stallen

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30280180 8 1800 10000 zwart

30280200 8 2000 10000 zwart

trailermat - op rol kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : beide zijden met doekafdruk

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -10oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) kleur

30263165 6 1650 10000 zwart

30264165 8 1650 10000 zwart

30264180 8 1800 10000 zwart

30264200 8 2000 10000 zwart

30275180 10 1800 10000 zwart

30275200 10 2000 10000 zwart

hamerslagloper kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant hamerslagprofiel, 

onderkant met doekafdruk

hardheid : 60o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.
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matten voor trailers en stallen

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31081245 17 1830 x 1220 zwart 50

puzzelmat P25 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : aan één te koppelen mat 

  met puzzeldelen rondom

hardheid : 65o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.

klotzmat - op rol kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant blok profiel,

  onderkant met doekafdruk

hardheid : 60o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -20oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.

artikelcode dikte (mm) breedte (mm) lengte (mm) inlagen kleur

30260001 8 1500 10000 1 zwart
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artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31081192 10 2000 x 1000 zwart 26

31081194 17 2000 x 1000 zwart 40

stalmat M40 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant met 

bubbels

hardheid : 55o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.

matten voor trailers en stallen

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31081196 18 1000 x 1000 zwart 24

puzzelmat P12 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant schildpad profiel, 

onderkant met doekafdruk

hardheid : 65o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.
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matten voor trailers en stallen

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31081280 17 1830 x 1220 zwart 46

stalmat M45 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant anti-slip profiel, 

  onderkant breedrib

hardheid : 70o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31081188 10 1500 x 1200 zwart 30

31081189 10 2000 x 1200 zwart 40

stalmat/trailermat M42 kwaliteit : SBR/NR

uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant 

  met bubbels

hardheid : 55o Shore A ± 5o

temperatuurbereik : -30oC / +70oC

toepassing

Geschikt als vloer voor paarden trailers en veewagens. 

Wordt ook toegepast als vloer in stallen.

artikelcode dikte (mm) afmeting (mm) kleur gewicht (kilo)

31400188 40 1000 x 500 zwart 18

31400189 40 1000 x 500 rood 18

staltegel


