INKOMMAT VOLANTE - PASSAGE
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ROSCO INKOMMAT
VOLANTE - PASSAGE
Technische gegevens

Een uiterst decoratief en uiterst duurzaam inkomtapijt en daardoor de ideale vloerbekleding voor
alle drukbelopen ruimtes. Dankzij de speciale samenstelling van het garen heeft deze mat een groot
vuil– en vochtopnemend vermogen, waardoor een aanzienlijke besparing op onderhouds– en reinigingskosten bereikt kan worden. Door de met zorg gekozen kleursamenstelling wordt het opgeslagen vuil aan het oog onttrokken en blijft het tapijt er representatief uitzien.
De inkommatten zijn eenvoudig te reinigen: dagelijks stofzuigen en periodiek shamponeren is voldoende.
ROSCO VOLANTE en PASSAGE inkommatten: een mooie, maar vooral functionele vuilopvang.

VOLANTE VE
VOLANTE VE Schoonlooptapijt voor toepassing op de reeds bestaande vloer.

Samengesteld uit getufte polyamide vezels, spinbad geverfd op een grondweefsel van polyester vezelvlies. De polyamide vezels worden aangebracht op een rug van flexibele zware vinyl van circa 3
mm dikte. De totale dikte van de mat is ongeveer 8 mm.
Rolbreedte: 1300 en 2000 mm breed ( inclusief stootrand aan beide zijden van 25 mm ).
Rollengte is ongeveer 20 meter.
Standaardmaten: 900x600, 1500x900 en 2000x1300 mm ( inclusief 25 mm stootrand rondom ).

PASSAGE PE
PASSAGE PE Schoonloopinkommat voor toepassing in een uitsparing, zowel inzetbaar voor pro-

ject- als voor particuliere toepassingen. Samengesteld uit getufte polyamide vezels, spinbad geverfd
op een grondweefsel van polyester vezelvlies. De duizenden polyamide vezels geven de mat een
zacht loop- en droogvlak en een groot vuil- en vochtopnemend vermogen. Voorzien van een rug van
natuurlatex bedraagt de totale dikte van de mat ongeveer 20 mm.
Standaardmaten: 584x384, 784x484, 784x584, 884x584, 984x584, 1184x584, 1184x784
en 1184x884 mm.

Bij de ROSCO Volante inkommatten is maatwerk steeds zonder stootrand rondom. Bij een rolbreedte
van 1300 mm of 2000 mm kan de Volante inkommat op maat verkregen worden met een stootrand
van 25 mm langs linker- en rechterzijde.
Beschikbare kleuren : 700 (grijs), 702 (beige), 704 (bruin), 705 (zwart), 706 (blauw), 709 (rood).
Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze
publicatie gedrukt werd. Inkommatten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn
steeds op aanvraag.
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ROSCO Volante en Passage voetmatten worden gemaakt in elke gewenste afmeting en vorm.

