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INGANGSMATTEN – PRIMARY ENTRANCE BARRIER (ESPLANADE 9000) 

 

Beschrijving 

Deze ‘primary entrance barrier’ matten worden voornamelijk gebruikt aan de in- en uitgangen van 

drukbezochte plaatsen, zoals luchthavens, treinstations, supermarkten,... Ze zijn opgebouwd uit 

rubberen vegers met aluminium schrapers die samengehouden worden met gegalvaniseerde 

staaldraden. De rubberen vegers zijn verkrijgbaar met of zonder verweven grijze polyestervezels. 

De ingangsmatten verminderen mogelijk valgevaar aanzienlijk, houden vloerbekleding langer proper 

en vergen minder onderhoudskosten. Ze werden getest op brandbaarheid en weerstaan bovendien 

een gewicht van 250kg per wiel en dus 1000kg per 4 wielen.  

Deze matten zijn beschikbaar in 12mm of 18mm dikte, met een open of gesloten structuur en een 

enkele of dubbele schraper. De afmeting en vorm is volledig op maat aanpasbaar.  Indien de mat 

rechthoekig of vierkant is, kan deze omgedraaid worden om de levensduur van het product te 

verlengen. De ingangsmatten zijn eenvoudig te combineren met de ‘secondary entrance barrier’ 

matten. 

 

Technische informatie 

Materiaal:  rubberen vegers met aluminium schrapers 

Afmeting:  op maat 

Dikte:   12mm of 18mm 

Versies:   open of gesloten structuur 

    enkele of dubbele schraper 
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Met een open structuur valt vuil en vocht in een daartoe voorziene ruimte onder de mat. Door de 

mat op te heffen kan het vuil verwijderd worden. Een gesloten structuur zorgt ervoor dat vuil en 

vocht niet doordringt tot in de mat, maar op de oppervlakte blijft liggen. Door reguliere schoonmaak 

van de mat kan het vuil eenvoudig verwijderd worden.  

 

 

 

 

(open structuur)           (gesloten structuur) 

Een enkele schraper biedt gemiddelde vuilverwijdering, daar waar een dubbele schraper een hogere 

vuilafvoer garandeert.  

Enkele mogelijkheden: 

 

 

 
 

 
 

  

12mm - gesloten - enkele schraper 

12mm - gesloten - dubbele schraper 

18mm - open - enkele schraper 

18mm - open - dubbele schraper 
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Eigenschappen 

Brandnorm BSEN 13501-1 Cfl-s2 

 

Verkrijgbaar in 3 kleuren 

 
 

Eenvoudig te onderhouden 

Eenvoudig te plaatsen 

 


