ALU PRO
Het verwijderen van vuil en vocht geeft niet alleen een grote besparing om schoonmaakkosten,
nog belangrijker is dat uw entree en de rest van uw gebouw schoon zijn. Een schone uitstraling
zorgt voor een positieve eerste indruk bij uw bezoekers.
De Alu Pro matten zijn professionele matten die altijd voor u op maat gemaakt worden. Ze zijn
ideaal zijn in omgevingen met veel bezoekers. Of het nu om 100 of 5000 bezoekers per dag gaat,
de Alu Pro matten zijn geschikt voor zwaar en langdurig gebruik binnen en buiten.
Over het algemeen worden Alu Pro matten in een uitsparing, verzonken in de vloer geplaatst.
Hierdoor sluiten ze mooi aan met de rest van de vloer.
De Alu Pro matten kunnen echter ook los bovenop de vloer geplaatst worden. In dat geval bieden
wij de mogelijkheid aan de matten te voorzien van schuin oplopende profielen. Met schuin
oplopende profielen zijn de matten geen struikelgevaar.
Voor een optimale verwijdering van vuil en vocht werken we met zones.
Zone 1
Verwijdering van het meest grove vuil en loszittend vocht. Bij voorkeur wordt deze zone buiten
geplaatst.
Zone 1 Alu Pro matten zijn voorzien van:
-

Borstels (B) 3 Afwisselend geplaatste rijen harde nylon borstels zorgen voor een harde
borstelwerking en verwijderen het meeste loszittend grove vuil en vocht.
Rubber (R) Harde strip, 6 rijen met onderbroken rip profiel schrapen loszittend vuil en vocht
van schoenzolen.

Zone 2
Verwijdering van fijner vuil en vocht. Deze zone wordt binnen geplaatst.
Zone 2 Alu Pro matten zijn voorzien van:
-

Naaldvilt (N) Harde slijtvast vezel die fijner vuil en vocht van de schoenzolen verwijderd

Zone 3
Verwijdering van de laatste resten vuil en vocht. Zone 3 matten (binnen) zijn bijv: entreetapijt,
schoonloop, droogloop of logomatten. In de Alu Pro kwaliteit hebben we geen Zone 3 matten

Heeft u niet voldoende ruimte of de mogelijkheid een mat buiten te leggen. Door het combineren
van bijv.: Borstels met Naaldvilt of Rubber Met Naaldvilt creëert u een Zone 1&2 mat.
Normaal plaatsen wij de 2 materialen om en om. 1 rij borstels, 1 rij naaldvilt. Het is echter op
aanvraag en in overleg mogelijk om bijv. de eerste 50% te voorzien van borstels en daarna
naaldvilt.

ALU PRO
U heeft de keuze uit 3 aluminium kwaliteiten.

12 mm

17 mm

22 mm

Let op: De totale hoogte van het aluminium profiel met inlage is hoger, zie technische gegevens
voor de totale hoogtes, inclusief inlage. Bij plaatsing in een uitsparing in de vloer kunt u uitgaan
van de hoogte hierboven voor de diepte van de uitsparing. Hou bij een draaiende deur over de
mat rekening met de totale hoogte inclusief inlage !

ALU PRO
U heeft de keuze uit 3 reinigingssystemen
Naaldvilt (N)

Grijs

Zwart

Bruin

Grijs

Zwart

Bruin

Grijs

Zwart

Bruin

Rubber (R)

Borstels (B)

Naaldvilt
Alleen binnen in Zone 2 zal naaldvilt fijner vuil, zand en vocht verwijderen. Naaldvilt zelf zal niet
veel vocht kunnen vasthouden / opnemen. Wij adviseren om achter naaldvilt altijd een 3 de Zone te
installeren
Rubber
Kan binnen en buiten gebruikt worden in zone 1. Het harde profiel heeft een schrapende werking
op schoenzolen en zal middelzwaar vuil en vocht verwijderen.
Borstels
Kan binnen en buiten gebruikt worden in Zone 1. Sterke kwaliteit die een goede borstelende
werking heeft om veel vuil en vocht te verwijderen. Ideaal voor plaatsen met veel bezoekers.

ALU PRO
Plaatsing
Alu Pro Matten hebben een hoog eigen gewicht van ca 9 tot 18,15 kg per m2. Om de matten te
kunnen maken en plaatsen, houden wij een gewicht aan per mat van maximaal 50 kg. Dit komt
overeen met ongeveer 2,75 tot 5,5 m2 afhankelijk van de kwaliteit (zie technische data voor
gewichten).
De aluminium profielen zijn leverbaar in langere breedtes. Wij gaan echter uit van een maximale
breedte van 300 cm, liefst kleiner. De ervaring hier leert dat bij grotere breedtes en zware
belastingen de aluminium profielen na verloop van jaren hol kunnen gaan staan als er vooral over
het midden van de mat gelopen wordt.
Grotere oppervlaktes verdelen we om die reden dan ook altijd in meerdere segmenten. De
verdeling is afhankelijk van de situatie.
Bijv. een mat van 200 cm breedte en 266cm
diepte.
Deze verdelen we in 2 matten van 200 cm
breedte en 133 cm diepte.
De linker afbeelding laat de verdeling in 2 matten
zien. Rechts de foute verdeling als 1 mat van
200x266 cm.

Een ingang van 400 cm breedte met een deur van 200 cm. De juiste verdeling is de mat in 3 delen
te verdelen. In het midden een mat van 200 cm, daarnaast 2 matten van 1 meter breedte.
De foute verdeling is 3 gelijke matten van 133 cm breedte !

Let op. Stel dat deze mat 400 cm breed en 300 cm diep zou zijn. De middelste mat zou dan met
200 cm x 300 cm te zwaar worden en worden opgedeeld in 2 stukken van 200x150 cm !
De matten links en rechts zouden dan 1 x 3 meter worden.

Met behulp van gratis meegeleverde metalen koppelstukken kunnen matten met elkaar verbonden
worden. (Zie volgende pagina)

ALU PRO
Koppelstukken
2 of meerdere matten kunnen via koppelstukken met elkaar verbonden worden

De afbeelding rechts laat het metalen koppelstuk zien om de aluminium
profielen met elkaar te verbinden. Het koppelstuk kan gebruikt worden om
profielen in de lengte te koppelen, in de breedte, of in lengte en breedte te
koppelen.

Foto links is een voorbeeld om profielen zowel in de lengte als breedte te koppelen.
De foto rechts laat 3 matten zijn die gekoppeld zijn. Als de 4 de mat geplaatst wordt zijn alle matten
netjes met elkaar voorbonden en vormen 1 geheel.

Let op
Bij matten die in de breedte aan elkaar gekoppeld worden zal altijd een naad te zien zijn vanwege
de onderbreking van het aluminium profiel.
Matten die in de lengte aan elkaar gekoppeld worden zal geen naad te zien zijn. Het enige dat te
zien is, is dat er tussen de 2 profielen geen kabel en rubber afstandshouder zit.
De koppelstukken worden normaal om de meter aangebracht. Wij leveren altijd voldoende
koppelstukken mee indien de mat uit meerdere delen bestaat.

ALU PRO
Waarom Alu Pro matten
Kwaliteit
Sterke aluminium profielen met een wanddikte van 1.5mm.
22 mm versie met optioneel 2.5 mm wanddikte voor extra zwaar gebruik.
RVS kabelsysteem om de profielen onderling te verbinden en op maat te maken.
Slijtvast inlages die effectief zijn en lang meegaan.

Maatwerk
Alle Alu Pro Matten worden op bestelling om de mm nauwkeurig voor u op maat gemaakt.
Optioneel leveren we schuin oplopende randen voor matten die los op de vloer liggen.
Tegen meerprijs kunnen we het aluminium ook in zwart, goud of een andere kleur leveren.

Milieu
Alu Pro Matten dragen bij aan het reduceren van schoonmaakkosten. Aangrenzende
vloerbedekkingen / vloeren hoeven minder frequent schoongemaakt te worden. Hierdoor kunt u
besparen op schoonmaakmiddelen en water.
Vloeren in uw gebouw gaan langer mee
Aan het einde van de levensduur zijn alle componenten van de alu Pro mat eenvoudig te scheiden
van elkaar. De aluminium profielen kunnen net als de inlages gerecycled worden.

Veiligheid
De Alu Pro Matten zijn ontwikkeld om actief bij te dragen aan de veiligheid binnen en buiten uw
gebouw. Door het verwijderen van vuil en vocht binnen een gebouw zal het binnenklimmaat
verbeterd kunnen worden.
De inlages die wij gebruiken zijn getest op anti slip gedrag en hebben waardes van R11 Tot R13.
Alle inlages zijn daarna ast getest op brandgedrag en hebben als testresultaat Cfl.

Garantie
Alu Pro Matten worden zorgvuldig voor u op maat geproduceerd
Matten doorlopen een kwaliteitscontrole voordat ze aan u verstuurd worden.
In het geval er desondanks gebreken optreden, die niet aantoonbaar zijn terug te voeren op
ondoelmatig of verkeerd gebruik, kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van de wettelijke
garantie.

ALU PRO
Technische Gegevens
12 mm

17 mm

22 mm

22 mm ES

9 kg

10 kg

11 kg

13 kg

Rubber

14,5 kg

15,5 kg

16,5 kg

18,15 kg

Borstels

13 kg

13,8 kg

14,75 kg

16,5 kg

Naaldvilt / Rubber

11,75 kg

12,75 kg

13,75 kg

15,5 kg

Naaldvilt / Borstels

11 kg

12 kg

13 kg

14,75 kg

13,75 kg

15 kg

15,6 kg

17,35 kg

Naaldvilt

Borstels / Rubber

De hierboven genoemde gewichten zijn kg per m2 en van toepassing op genoemde hoogte in
combinatie met genoemde inlage. Deze gewichten zijn bij benadering en kunnen afwijken.

Werkelijke
Profielhoogte

Totale hoogte
met naaldvilt

Totale hoogte
met rubber

Totale hoogte
met borstels

12 mm

12 mm

17 mm

16 mm

19 mm

17 mm

16 mm

20 mm

19 mm

22 mm

22 mm (ES)

20 mm

24 mm

23 mm

26 mm

De werkelijke profielhoogte zonder inlage wijken af van de productnaam. De werkelijke hoogte van
het profiel inclusief inlage verschillen per type inlage. De hoogte van het profiel is gemeten
inclusief rubber dempstrook op de achterkant van het profiel. Naaldvilt is hierbij minder hoog dan
rubber, hoogte zijn de profielen met borstels. Combineert u 2 type inlages kijk dan naar voor de
hoogte naar de hoogste.
Let op, draait er een deur over de mat, zorg dan voor minimaal 3-4 mm marge onder de deur.

ALU PRO
PRIJZEN - 2019
Naaldvilt 12 mm

Euro 230 / m2

Naaldvilt 17 mm

Euro 232 / m2

Naaldvilt 22 mm

Euro 240 / m2

Grijs
Kleuren

Zwart
Bruin

Rubber 12 mm

Euro 244 / m2

Rubber 17 mm

Euro 250 / m2

Rubber 22 mm

Euro 260 / m2

Grijs
Kleuren

Zwart
Bruin

Borstels 12 mm

Euro 288 / m2

Borstels 17 mm

Euro 292 / m2

Borstels 22 mm

Euro 316 / m2

Grijs
Kleuren

Zwart
Bruin

Prijzen zijn exclusief btw. Tot euro 250 ex btw, euro 15 ex btw verzendkosten. Vanaf euro 250
geleverd op 1 adres binnen Nederland, België, Luxenburg en Duitsland.

ALU PRO
PRIJZEN - 2019
Naaldvilt / Rubber 12 mm

Euro 237 / m2

Naaldvilt / Rubber 17 mm

Euro 241 / m2

Naaldvilt / Rubber 22 mm

Euro 250 / m2

Grijs
Kleuren

Zwart
Bruin

Naaldvilt / Borstels 12 mm

Euro 259 / m2

Naaldvilt / Borstels 17 mm

Euro 262 / m2

Naaldvilt / Borstels 22 mm

Euro 278 / m2

Grijs
Kleuren

Zwart
Bruin

Borstels / Rubber 12 mm

Euro 266 / m2

Borstels / Rubber 17 mm

Euro 271 / m2

Borstels / Rubber 22 mm

Euro 288 / m2

Grijs
Kleuren

Zwart
Bruin

Prijzen zijn exclusief btw. Tot euro 250 ex btw, euro 15 ex btw verzendkosten. Vanaf euro 250
geleverd op 1 adres binnen Nederland, België, Luxenburg en Duitsland.

ALU PRO
PRIJZEN - 2019
Aluminium schuin oplopend profiel
Voor 12 mm matten

Euro 30
Per meter

Aluminium schuin oplopend profiel
Voor 17 / 22 mm matten

Euro 30
Per meter

Aluminium frame 15 x 15 x 1.5 mm

Euro 13 / m

Aluminium frame 20x20 x 2 mm

Euro 14 / m

Aluminium frame 25 x 25 x 3 mm

Euro 15 / m

Geanodiseerde Aluminium
Zwart
(+ ca. 2 weken extra levertijd)
(geen garantie op krassen)

Geanodiseerde Aluminium
Goud
(+ ca. 2 weken extra levertijd)
(geen garantie op krassen)

Extra Sterk Profiel (ES)
2.5mm wanddikte i.p.v 1.5mm
Uitsluitend voor 22 mm

Euro 50 / m2

Euro 50 /m2

Euro 32 / m2

Prijzen zijn exclusief btw. Tot euro 250 ex btw, euro 15 ex btw verzendkosten. Vanaf euro 250
geleverd op 1 adres binnen Nederland, België, Luxenburg en Duitsland.

ALU PRO
PRIJZEN - 2019
VOORWAARDEN
Vanaf euro 250 ex btw leveren wij vrij huis NL, BE, LUX, DE op 1 adres.
Voor bestellingen onder de euro 250 berekenen wij euro 15 verzendkosten.
Levertijden voor levering in NL, BE, LUX en DE ca 11-15 werkdagen na ontvangst bestelling /
betaling.
Levertijden hangen samen met grote van de bestelling en drukte. Van het seizoen. U kunt altijd
informeren naar de actuele levertijd voordat u een bestelling plaatst.
Tijdens kerstdagen is productie gesloten waardoor leveringen ca 2 weken langer duren. In de
zomer maanden kan de levertijd ca 1 week langer zijn.
Wij kunnen aluminium profielen anodiseren in de kleur zwart en goud. Er wordt in dat geval een 25
micron laag kleur op het aluminium aangebracht. In de praktijk is het mogelijk dat zand of ander
vuil de laag kan beschadigen. Hierop kunnen wij geen garantie geven.
Maakt u gebruik van de optionele zwarte of goud kleur, de levertijd is in dat geval ca 2 weken
langer.

