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Notrax Pictogrammen

Product Test

®

Binnen

Geschikt voor gebruik binnen.

Portiek
Geschikt voor buitengebruik in portieken of voor
overdekte vloeren die niet bloot staan aan regen.
Buiten
Kan buiten gebruikt worden in ieder weertype.

Zeer frequent loopverkeer
Geschikt voor zeer frequent loopverkeer. Voor gebruik
bij alle denkbare entrees van professionele en
openbare gebouwen.
Frequent loopverkeer
Geschikt voor frequent loopverkeer. Voor gebruik in o.a.
scholen en kantoren.
Normaal loopverkeer
Geschikt voor normaal loopverkeer. Voor gebruik in
kantoren en winkels.
Absorptie
De 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.

Alle Notrax® producten worden aan strenge testen
onderworpen voordat ze op de markt worden
geïntroduceerd. Deze testen worden uitgevoerd door
onafhankelijke laboratoria.
Onze producttestschema's geven de volgende relatieve
vergelijkingen weer tussen de Notrax® matten zoals in
deze catalogus beschreven.

Vochtopname
Geeft de vochtopname van een entreemat
weer bij feitelijke 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 functionaliteit verliest.
Deze test simuleert de slijtage die een mat ondergaat bij
normaal gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te hoger de
slijtvastheid.

Vuilopvang
Schrapen
De schraapfunctie verwijdert het vuil van schoenen.
Dit voorkomt dat vuil en stof mee naar binnen gelopen
worden.
Ontvlambaarheid
De mate van ontvlambaarheid is norm Bfl 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.

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 productie technieken en gebruikte
garens. Hoe hoger de wijzer, des te meer vuil er van
schoenen geschraapt wordt.

Trappen
Geschikt voor installatie op trappen.

Voorbeeld van een product test schema

Rolstoel vriendelijk
Het vlakke oppervlak, de geringe dikte en de aflopende
randen maken de mat uiterst geschikt voor rolstoelen,
koffers met wieltjes en karretjes.
Wasbaar
Wasbaar op max. 50°C graden.

Product Test
Vochtopname
Slijtvastheid

Resistent tegen koude
Geschikt voor extreem koude weersomstandigheden.

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Voordelen van schoon- en
droogloopmatten
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 ten alle tijden verzorgd en schoon uit te
laten zien
• gevaarlijke glijpartijen te voorkomen
Zo’n 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 verminderd het onderhoud, het gebruik
van schoonmaakmiddelen en alle bijbehorende kosten
aanzienlijk.
Entreematten verminderen tevens het glij- en
valgevaar. De absorberende functie van de mat droogt
de schoenzolen waardoor het risico op uitglijden sterk
vermindert wordt. De rubber of vinyl rug van de mat is
vochtbestendig en anti-slip, 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. Te weten:
Zone 1:
Vangt het eerste grove vuil op. Zo’n 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.
Notrax® heeft een ruim assortiment van uni-zone,
multi-zone en multi functionele matten in verschillende
kleuren en materialen. Zo is er voor iedere entree een mat
beschikbaar om deze comfortabel en veilig te maken.
4

Waarom Notrax®?
Sinds de oprichting in 1948 staan bij de Superior
Manufacturing Group klantenservice, kwaliteitsproducten
en verkoopondersteuning hoog in het vaandel.
Wij verlenen met veel aandacht en plezier service aan onze
distributeurs en hun klanten, door te luisteren naar hun
specifieke behoeften en hierop in te spelen. Als een van de
grootste, geïntegreerde fabrikanten van schoonloopmatten
en industriële matten, is het geloof in de kracht van een
goede leveranciers- en klantenrelatie de basis van ons
bedrijf.

Notrax® en het milieu
Als wereldwijd leverancier van vloermatten met
kantoren in Europa en de USA, zoeken wij continu naar
mogelijkheden om zo milieuvriendelijk mogelijk te
kunnen produceren. Wij hebben als doel te groeien op
een verantwoorde manier. Dit doen wij door ons afval te
reduceren, waar mogelijk gerecyclede grondstoffen en
producten te gebruikenen en door materialen te gebruiken
uit duurzame bronnen. De wijze van organiseren volgens
de ‘LEAN’ methode binnen onze fabrieken, houdt ons
scherp en zorgt voor een snelle service. Het stelt tevens
onze klanten in de mogelijkheid deel te nemen aan een
gezamelijk project om de ‘carbon footprint’ te reduceren
door electronisch bestellen en te factureren en de
zendingen direct te laten afleveren ofwel dropshippen.

Garantie
Alle Notrax® producten zijn vervaardigd van de beste
materialen en door vakmanschap. Betrouwbaarheid
en zekerheid van onze producten zijn gegarandeerd
voor een jaar na aankoopdatum bij normaal gebruik in
een toepassing waar het product voor bedoeld is.
De koper bepaalt de geschiktheid van het product en
neemt hiervoor de verantwoordelijkheid op zich.
De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor eventuele schade hoger dan de
aankoopprijs van het product. Garantie vervalt bij
maatwerk, waarbij op kopers gesneden wordt of extra
randen aangezet dienen te worden

R.E.A.C.H.
REACH staat voor de European Community Regulation voor
chemicaliën en hoe deze veilig te gebruiken (EC 1907/2006).
Het overziet de registratie, evaluatie, autorisatie en
restrictie van chemische vloeistoffen. Per 1 juni 2007 is het
in de wet vastgelegd dat fabrikanten verantwoordelijk zijn
voor de persoons- en milieubescherming bij het gebruik
van chemicaliën tijdens het productieproces. Notrax®
gebruikt geen enkele vloeistof die voorkomt op de SVCH
(Substances of Very High Concerns) lijst van REACH,
inclusief Di-octyl phthalate (DOP).
Meer informatie over ons standpunt ten opzicht van duurzaamheid kunt u vinden op www.buynotrax.eu .
Wij bedanken onze gewaardeerde klanten voor het kiezen
voor Notrax®.

René Vieveen
General Manager
Superior Manufacturing Group - Europe B.V.

Deze catalogus bevat de Notrax® schoon- en
droogloopmatten. Uiteraard kunt u ook vragen naar
de nieuwste catalogus van de antivermoeidheids- en
veiligheidsmatten zowel als naar de catalogus bestemd
voor de voedingsindustrie.
© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2012
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SWISSLON PLUS™

Contract
Binnen absorberend

6

Wave antraciet (WC)

Wave rood (WR)

Wave taup

Twine antraciet (TC)

Twine rood (TR)

Twine taup

pe (WT)

pe (TT)

Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

389 Swisslon Plus™

Wave blauw (WB)

Wave grijs (WG)

Pluche entreemat met buitengewone schraap- en water
absorberende eigenschappen (5,5 liter per m²).
Geschikt voor grote entrees, muur tot muur installatie
en trappen. De ruwe garens zorgen voor een optimale
schraap functie en een uitstekende vuil- en vochtopname.
Zowel het stijlvolle visgraatmotief als het subtiele
streepmotief verbergen het vuil waardoor de mat zijn

Twine blauw (TB)

Twine grijs (TG)

elegante uitstraling behoudt. Een sterke en hoogwaardige
vinylrug zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
• Voor gebruik in uitsparingen (diepte 7 mm) of muur tot muur installatie in
grote entrees van hotels, winkelcentra, bioscopen, openbare gebouwen,
banken, restaurants, warenhuizen en op trappen.
Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht
(73,340 tuften per m²) vervaardigt van 100% polyamide 6.6 garens.
• 900 gram garens per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 8.5 mm.
• Gewicht: 3.5 kg per m².
• Brandbestendigheid: Cfl-S1 volgens EN 13501-1.
Complete rollen:
• 100 cm x 20 meter
• 130 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter
Maatwerk:
• 100 cm per strekkende meter
• 130 cm per strekkende meter
• 200 cm per strekkende meter

Kleuren:
• Wave antraciet (WC)
• Wave rood (WR)
• Wave taupe (WT)
• Wave blauw (WB)
• Wave grijs (WG)
• Twine antraciet (TC)
• Twine rood (TR)
• Twine taupe (TT)
• Twine blauw (TB)
• Twine grijs (TG)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen of periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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SWISSLON CLASSIC™
8

Contract
Binnen absorberend
Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

Blauw (BU)

Blauw-grijs (BG)

Antraciet (CH)

380 Swisslon Classic™
Topkwaliteit entreemat ontworpen om binnengelopen
vocht en vuildeeltjes op te nemen. Tevens geschikt voor
muur tot muur installatie . Staat bekend om zijn zachte
garens voor optimale reiniging en absorptie, terwijl het
tweekleurig patroon vuil perfect camoufleert.

Uitstekende vochtopname (>5 ltr/m2) en zeer goede
schoonloopfunctie voor loopverkeer, terwijl de mat
zijn luxe uitstraling langdurig behoudt. Een sterke en
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
• Voor gebruik in uitsparingen (diepte 7 mm) of muur tot muur installatie in
grote entrees van hotels, winkelcentra, bioscopen, openbare gebouwen,
banken, restaurants, warenhuizen.

hoogwaardige vinylrug zorgt voor extra duurzaamheid.

Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht  
(85.500 tufts per m²) bestaande uit 100% polyamide garens.
• 950 gram garens per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 9,4 mm.
• Gewicht: 3,8 kg per m².
• Brandbestendigheid: Bfl-S1 volgens EN 13501-1.
Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Complete rollen:
• 100 cm x 20 meter
• 130 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Maatwerk:
• 100 cm per strekkende meter
• 130 cm per strekkende meter
• 200 cm per strekkende meter
Kleuren:
• Blauw (BU)
• Blauw-grijs (BG)
• Antraciet (CH)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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SWISSLON BRUSH™
10

Contract
Binnen absorberend

Antraciet (CH)

Zand bruin (SA)

Bruin

n (BR)

385 Swisslon Brush™
Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

Een combinatie van stevige nylon garens, bieden een
superieure schraap- en schoonmaak functie.
Het drie kleurige patroon past bij ieder interieur.
Eersteklas kwaliteit mat, ontworpen om binnengelopen
vuil en vocht op te nemen. Geschikt voor grote entrees
binnenshuis, inclusief muur tot muur installatie.

Blauw-zwart (BB)

Grijs (GY)

Onovertroffen capaciteit om vocht vast te houden
(>5 liter per m²) en vuil op te nemen.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
• Voor gebruik in uitsparingen (diepte 7 mm) of muur tot muur installatie in
grote entrees van hotels, openbare gebouwen, vliegvelden, scholen,
universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken en restaurants.

Een sterke en hoogwaardige vinyl rug zorgt voor extra
duurzaamheid.

Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht  
(113,400 tufts per m²) vervaardigt van 100% polyamide en monofilament
6.6 garens.
• 800 gram garens per m².
• Rug: zwart  vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 7.6 mm.
• Gewicht : 3.2 kg per m².
• Brandbestendigheid: EN 13501-1 Bfl-S1.
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)
• Zand bruin (SA)
• Bruin (BR)
• Blauw-zwart (BB)
• Grijs(GY)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Contract
Binnen absorberend

MASTER TRAX™

Speciale kleuren: Complete rollen 200 cm x 21 m

12

Koningsblauw (RY)

Groen (GN)

Wijnrood (WI)

Herfst Groen (AW)

Herfst Rood (AO)

Herfst Oker AG)

Maatwerk kleuren: complete rollen of per strekkende meter

Duurzame vloerbedekking, speciaal ontworpen voor grote
entrees. Ook geschikt voor muur tot muur installatie. Biedt
hierdoor vele creatieve mogelijkheden om de ingang bij
het gehele interieur te betrekken. Zeer grote capaciteit om

Blauw (BU)

Bruin (BR)

Antraciet(CH)

vocht op te nemen en vuil van schoenen te verwijderen,
waarbij de luxe uitstraling van de mat langdurig
behouden blijft. Het materiaal is bestand tegen extreme
weersomstandigheden en UV gestabiliseerd.

Rood (RD)

Naturel (NA)

Grijs (GY)

Verder is de mat resistent tegen schimmels, slijtvast en
vormvast. De mat heeft een rug van synthetisch rubber.

Herfst Zwart (AB)

Herfst Bruin (AM)

113 Master Trax™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor extreem frequent loopverkeer.
• Voor gebruikt bij grote entrees binnen of buiten indien overdekt.
• In uitsparingen (diepte 10 mm) of muur tot muur installatie in
winkelcentra, vliegvelden, ziekenhuizen, hotel lobbies, banken,
restaurants, golfbanen (spikes proof), fitness centra, liften, kleedkamers,
ski lodges, skatebanen, autoshowrooms, openbare gebouwen.
Technische specificaties:
• Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% anti statische polypropylene vezels.
• Makkelijk te installeren, kan makkelijk in iedere gewenste vorm gesneden
worden zonder rafelen.
• 1700 gram garens per m².
• Rug: synthetisch rubber (rollen), bitumen (tegels)
• Totale dikte: 11 mm.
• Gewicht: 3.2 kg per m².
• Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70,
Rostest norm NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.
Kleuren:
Blauw, Bruin, Antraciet, Rood, Grijs,
Groen, Hersft Rood, Herfst Oker
Speciale Kleuren:
Alleen complete rollen 200 cm x 21 m
Koningsblauw, Groen, Wijnrood, Herfst
Rood, Herfst Oker, Herfst Groen

Complete rollen:
200 cm x 21 meter
Maatwerk:
200 cm per strekkende meter
Tegels met bitumen rug:
50 cm x 50 cm
Standaard kleuren: Antraciet

103 Master Trax Lite™
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
Technische specificaties:
• Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% anti statische polypropylene vezels.
• Makkelijk te installeren, kan makkelijk in iedere gewenste vorm gesneden
worden zonder rafelen
• 1200 gram garens  per m².
• Rug: synthetisch rubber
• Totale dikte: 9 mm.
• Gewicht 2.2 kg per m².
• Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.
Kleuren:
Blauw, Bruin, Antraciet, Rood, Naturel, Grijs, Herfst Zwart, Herfst Bruin
Complete rollen:
• 200 cm x 21 meter

Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Reinigingstip:
Stofzuigen/periodiek shamponeren of sproei extractie methode.

Product Test

Product Test

Vochtopname

Vochtopname

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST SUPERIOR

www.notrax.eu
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Upscale
Binnen absorberend

BOULEVARD™

Geschikt voor zwaar loopverkeer.

14

139 Boulevard™
Uniek golfpatroon dat overdwars over de mat loopt.
Staat garant voor een unieke uitstraling passend bij luxe
entrees.

Zware, duurzame kwaliteit vervaardigd van
gecombineerde garens waartussen ingelopen vuil
gemakkelijk vastgehouden en verborgen wordt.
Compacte vinyl rug. Vlekt niet. Zorgt voor stabiliteit en
heeft een lange levensduur.
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zwaar loopverkeer.
• Voor installaties in entrees van kantoorpanden, hotels, banken, restaurants
en warenhuizen.
Technische specificaties:
• Getufte mat met zeer hoog poolinzetgewicht, getuft in een uniek gegolfd
patroon bestaande uit een combinatie van absorberende Decalon® garens,
afgewisseld met monofilament garens.
• 1270 gram gemengde garens  per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 9.5 mm.
• Gewicht: 4.6 kg per m².
• Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.
Standaard afmetingen:
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Complete rollen:
• 120 cm x 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

De matten kunnen in combinatie met art. 138 Uptown™,
gebruikt worden voor een compleet geheel van zowel
schraap- als absorptiefunctie. De kleuren komen overeen.

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter
• 180 cm per strekkende meter
Kleuren:
• Bruin (BR)
• Antraciet (CH)
• Marine blauw (NB)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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138 Uptown™
Aantrekkelijk geblokt patroon dat de functionaliteit
van de mat ondersteunt en een originele uitstraling biedt.

Upscale
Binnen absorberend
Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

Tevens zorgt het voor een uitstekende opname van
vocht en vuil. De hoogwaardige kwaliteit van de garens
maken dit product slijtvast. Tussen de garens beschikt de
Uptown™ over een ruime opslagcapaciteit voor tijdelijk
vuil, waardoor de mat niet zichtbaar verzadigd raakt en
lange tijd haar representatieve uiterlijk behoudt.
De compacte vinyl rug vlekt niet, zorgt voor stabiliteit en
heeft een lange levensduur.

De matten kunnen in combinatie met art. 139
Boulevard™, gebruikt worden voor een compleet geheel
van zowel schraap- als absorptiefunctie. De kleuren
komen overeen.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
• Voor gebruik bij entrees van kantoorpanden, hotels, banken, restaurants,
warenhuizen, ziekenhuizen.
Technische specificaties:
• Samengesteld uit zeer rijke poollussen, getuft in een uniek
hoog-laag patroon van absorberende 100% Decalon® garens.
• 1270 gram garens per m2.
• Rug: zwart  vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 9.5 mm.
• Gewicht: 4.6 kg per m².
• Brandbestendigheid: ASTM D2859 volgensDOC-FF-1-70.
Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Complete rollen:
• 120 cm x 18.3 meter
• 180 cm x 18.3 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter
• 180 cm per strekkende meter
Kleuren:
• Bruin (BR)
• Antraciet (CH)
• Marine blauw (NB)
• Rood (RB)
• Groen (GN)
• Wijnrood (BD)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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UPTOWN™
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238 Silverline™
De Silverline™ is een absorberende mat met een
esthetisch aantrekkelijk twee kleurig ontwerp.
Dit ontwerp biedt een hoogwaardige uitstraling die tevens

Upscale
Binnen absorberend.
Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer

functioneel is.

Het zilveren lijnen patroon verbergt stof en vuil. Tevens
zorgt het voor een uitstekende opname van vocht. De
mat is slijtvast. De compacte zware vinylrug garandeert
een lange levensduur en beperkt het schuiven tot een
minimum.
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
• Voor gebruik bij entrees van kantoorpanden, hotels, banken, restaurants en  
warenhuizen.
Technische specificaties:
• Luspool mat met zeer hoog poolinzetgewicht, getuft in een reliëf zilveren
lijnen patroon bestaande uit 100% Decalon® garens.
• 1270 gram garens per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 9.5 mm.
• Gewicht: 4.6 kg per m².
• Brandbestendigheid: 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:
• Zilver Blauw (BU)
• Zilver Bruin (SB)
• Zilver Antraciet (CB)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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SILVERLINE™

www.notrax.eu
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Elegance
Binnen absorberend

PREFERENCE

®

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

20

145 Preference®
Kwalitatief hoogwaardig product. Uitermate geschikt voor
een ruime direct in het zicht gelegen entrée.
De combinatie van ijzersterke polypropyleen vezels en
zachte Decalon® garens geeft deze mat een modieuze
uitstraling en zorgt voor een uitstekende schraap- en
absorptie capaciteit.

De lage poolhoogte bevordert een ongehinderde
doorgang, ideaal voor passages met wielen (karretjes,
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van ziekenhuizen, kantoorgebouwen, hotels,
banken, restaurants en theaters.
Technische specificaties:
• Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende
100% Decalon® garens met geluste pool, getuft in een fraai
schaakbord dessin.
• 900 gram gemengde garens per m².
• Rug: vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 8 mm.
• Gewicht: 4 kg per m².
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.
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 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

rolstoelen).

Elke mat heeft een bijpassend gekleurde stevige
vinylrug.

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter
• 180 cm per strekkende meter
Kleuren:
• Rood (RB)
• Groen (GN)
• Blauw (NB)
• Bruin (BR)
• Antraciet (CH)
• Wijnrood (BD)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST

www.notrax.eu
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Elegance
Binnen absorberend

OPERA™

Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.

22

137 Opera™
Exclusief van Notrax®: het eerste 3-in-1 matten systeem.
De Opera™ bestaat uit drie zones:

Zone 1:
Schraapzone: schraapt met kracht vuil van schoenen.
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer..
• Voor gebruik in entrees van hotels, banken, restaurants, kantoren,
theaters, scholen, universiteiten, warenhuizen en ziekenhuizen.
Technische specificaties:
• Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende
100% Decalon® garens met geluste pool, dicht getuft in 3 zones
met overeenkomende kleuren.
• 800 gram gemengde garens per m².
• Rug: vinyl, in bijpassende kleuren (vrij van DOP).
• Totale dikte: 7 mm.
• Gewicht: 4 kg per m².
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Zone 2:
Schoonmaak zone: het strepen patroon combineert
schrapen en drogen in de looprichting om het
schoonmaak proces grondig af te ronden.
Zone 3:
Droog zone: Droogt schoenen om uitglijden te voorkomen.

Standaard afmetingen:
• 90 cm x 305 cm (L)
• 120 cm x 366 cm (XL)
• 180 cm x 366 cm (XXL)

Lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang,

Kleuren:
• Wijnrood (BD)
• Bruin (BR)
• Groen (GN)
• Grijs (GY)

Stevige vinyl rug. Zorgt voor stabiliteit en heeft een lange

ideaal voor passages met wielen (karretjes, rolstoelen).

levensduur en voorkomt het verschuiven van de mat.

De gekleurde randen zijn in overeenstemming
met de mat.
Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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PRELUDE™ INTERMIS
24

Elegance
Binnen absorberend
Geschikt voor medium tot
zwaar loopverkeer.

231 Prelude™
148 Intermission™

231 Prelude™
148 Intermission™
141 Ovation™

™

141 Ovation™

Kleur gecoördineerd matten systeem bestaande uit
3 losse matten die ieder een specifieke functie hebben,
zijnde schrapen, schoonmaken en drogen. Ze kunnen
individueel of in combinatie gebruikt worden om
veiligheid en de uitstraling van elke entree te verbeteren.
De gekleurde randen zijn in overeenstemming met de
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot zwaar loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van hotels, banken, warenhuizen, kantoren,
restaurants, theaters en ziekenhuizen.
• Prelude TM is geschikt voor buiten gebruik in overdekte entrees.

mat.

Technische specificaties:
• Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende Decalon®
garens met geluste pool, hoog pool inzetgewicht in 3 zones met
overeenkomende kleuren.
• 800 gram gemengde garens per m².
• Rug: vinyl, in bijpassende kleuren  (vrij van DOP).
• Totale dikte: 7 mm.
• Gewicht: 4 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859 .
Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Kleuren:
• Wijnrood (BD)
• Bruin (BR)
• Groen (GN)
• Grijs (GY)

Prelude™

Intermission™

Ovation™

Schraap zone: Prelude™ schraapt met kracht vuil van
schoenen. Deze mat is eveneens geschikt voor gebruik buitenshuis.
Schoonmaak zone: Intermission™ schrapen en drogen in de
looprichting om het schoonmaak proces grondig af te ronden.
Droog zone: Ovation™ Droogt schoenen om uitglijden te voorkomen.
Lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang, ideaal voor
passages met wielen (karretjes, rolstoelen).

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Prelude™

Intermission™

Ovation™

Product Test

Product Test

Product Test

Vochtopname

Vochtopname

Vochtopname

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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150 Aqua Trap®
Onovertroffen capaciteit om vocht en vuil van schoenen te

Heavy Duty
Binnen absorberend

verwijderen en toch zijn attractieve uiterlijk gedurende

Geschikt voor extreem zwaar loopverkeer.

zeer lange tijd te behouden.
Textiel bovenlaag is onder hoge druk en temperatuur
geperst in een ergonomisch design en gevulkaniseerd
op een rug van onverwoestbaar rubber.
De gepatenteerde, verhoogde rand “Aqua Dam” en de
afgeronde hoeken vormen een soort bak die wel 6 liter
water per vierkante meter kan vasthouden.
De mat is antimicrobieel behandeld om bacteriën
en ziektekiemen bij de ingang tegen te houden.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor extreem zwaar loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van scholen, universiteiten, winkelcentra,
restaurants, benzinepompen, kantines en sportgelegenheden.
Technische specificaties:
• Geluste pool van absorberende Decalon® garens geperst op een zeer    
robuuste geperste rubber rug
• Gepatenteerde, verhoogde rand “Aqua Dam” bekleed met textiel.
• 850 gram Decalon® garens per m².
• Rug: 100% SBR rubber
• Totale dikte: 13 mm.
• Gewicht: 5,2 kg per m².
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.

Door het unieke anti-slip profiel aan de onderzijde zal de
mat niet verschuiven op de vloer.

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 300 cm
Kleuren:
• Blauw (BU)
• Groen (GN)
• Antraciet (CH)
• Bruin (BR)
• Rood (RB)
• Wijnrood (BD)

Product Test
Reinigingstip:
Uitkloppen, stofzuigen of afspuiten met water en laten drogen.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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AQUA TRAP®
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Heavy Duty
Binnen absorberend

GUZZLER™

Geschikt voor frequent tot zeer frequent loopverkeer.

28

166 Guzzler™
Robuuste mat met zeer lange levensduur, met verhoogde
rubber randen rondom die functioneren als opvangbak tot
6 liter water per vierkante meter kan vasthouden.
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor frequent tot zeer frequent loopverkeer
• Voor gebruik bij entrees van scholen, universiteiten,
winkelcentra, restaurants, benzinepompen, kantines
en sportgelegenheden.
Technische specificaties:
• Geluste pool van getufte absorberende Decalon®      
garens in wafelpatroon geperst op een rubber rug.
• 830 gram Decalon® garens per m².
• Rug: 100% nitrile rubber.
• Totale dikte: 10,5 mm.
• Gewicht: 4,3 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70
volgens ASTM D2859.
Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Het verhoogde wafelpatroon werkt uitstekend voor het
verwijderen en vasthouden van vuil en vocht. De rubber

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

rug en de rubber randen maken de mat zeer robuust. De
noppenrug voorkomt het verschuiven van de mat op elk
type vloer en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de
mat kan drogen.

Product Test
Reinigingstip:
Uitkloppen, stofzuigen of afspuiten met water en laten drogen.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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118 Arrow Trax™
Vuil wordt krachtig van de zool verwijderd door

Heavy Duty
Binnen absorberend

het borsteleffect van het visgraatmotief. De grove

Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.

structuur van deze mat weet ingelopen vocht en vuil op
uitstekende wijze te verbergen.

De hoogwaardige kwaliteit van de vezel, maakt dit
product UV bestendig en slijtvast. Compacte vinyl rug
vlekt niet, zorgt voor stabiliteit en heeft een lange
levensduur.
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
• Voor gebruik bij entrees van kantoorgebouwen, hotels, banken,
restaurants, theaters, scholen, universiteiten, warenhuizen
en sportfaciliteiten.
Technische specificaties:
• Naaldvilt product vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen vezels
• 1200 gram vezels per m².
• Rug: vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 10 mm.
• Gewicht: 3,7 kg/m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.
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:
• Bruin (BR)
• Antraciet (CH)
• Grijs (GY)
• Herfst-bruin (AB)
Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test
Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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ARROW TRAX™
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Functioneel
Binnen absorberend

ESSENCE™

Zwart (BL)

32

Antraciet (DG)

Licht Gr

185 Essence™
Geschikt voor licht tot medium loopverkeer.

Betaalbare, maar zeer functionele mat, met een zeer groot
absorptievermogen van meer dan 4 liter per vierkante
meter.
Deze nieuwe entreemat heeft een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.
De uni-kleur matten zijn gemaakt van zachte nylon
garens met rijke kleuren die zelfs na langdurig gebruik

rijs (GY)

Bruin (BR)

Rood (RD)

kleurvast blijven, bovendien verbergen deze garens vuil
en stofdeeltjes.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor medium tot licht loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van scholen, kantoren en winkels.
Technische specificaties:
• Getufte mat met doorgesneden lussen gemaakt van 100%
polyamide 6.0 garens.
• 520 gram garens per m2.
• Rug:  zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 6 mm.
• Gewicht: 2.8 kg per m2.

Door de geringe dikte van de mat is deze, naast
loopverkeer, tevens uitermate geschikt voor rolstoelen,
karren en rolkoffers.
De vinylrug is vochtbestendig, antislip en geeft niet af op
de vloer.

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Kleuren:
• Zwart (BL)
• Antraciet (DG)
• Licht Grijs (GY)
• Bruin (BR)
• Rood (RD)

Product Test
Reinigingstip:
Stofzuigen/shamponeer of sproei extractie methode periodiek.

Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Functioneel
Binnen absorberend
Eenvoudige, stijlvolle, betaalbare en zeer functionele mat met een hoge absorptiecapaciteit die vuil en stof opvangt en
verbergt. Deze entreematten zijn onze meest verkochte matten voor matig voetverkeer. De vinylrug is vochtbestendig,
antislip en geeft niet af op de vloer.

130 Polyplush™

123 Polyplush Lite™

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht tot matig voetverkeer.
• Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, winkels,
restaurants, scholen en sportfaciliteiten.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht voetverkeer.
• Geschikt voor entrees van kantoren en winkels.

Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht ,
vervaardigd van 100% Decalon®.
• 700 gram Decalon® garens per m².
• Rug: vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 6,5 mm.
• Gewicht: 3,2 kg/m².
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.
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:
• 90 cm x 18,3 meter
• 120 cm x 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Maatwerk:
• 90 cm per strekkende meter
• 120 cm per strekkende meter
• 180 cm per strekkende meter
Kleuren:
• Bruin (BR)
• Blauw (NB)
• Grijs (CH)
• Rood-zwart (RB)
• Groen (GN)

Product Test

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

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Maatwerk:
• 90 cm per strekkende meter
• 120 cm per strekkende meter
Kleuren:
• Bruin (BR)
• Blauw (BU)
• Grijs (GY)
• Rood (RB)

Product Test

Vochtopname

Vochtopname

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht ,
vervaardigd van 100% polypropyleen garens.
• 350 gram garens per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 4,5 mm.
• Gewicht: 2,4 kg per m2.
• Brandbestendigheid: EN 13501.

GOOD BETTER BEST

POLYPLUSH™

www.notrax.eu
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HERITAGE RIB

®
36

117 Heritage Rib®
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor normaal loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, winkels,
restaurants, scholen en sportfaciliteiten.
Technische specificaties:
• Naaldviltmat vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen
vezels.
• 650 gram vezels per m².
• Rug 100% vinyl  (vrij van DOP).
• Totale dikte: 7,5 mm.
• Gewicht: 3,1 kg/m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859.
Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 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
Kleuren:
• Groen (GN)
• Bruin (BR)
• Rood (RB)
• Antraciet (CH)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test
Vochtopname
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST

Economisch
Binnen absorberend
Dit zijn betaalbare maar ook zeer effectieve entree matten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende
schraapactie waardoor vuil en vocht aan de deur gestopt worden. Door de geringe dikte van de mat is hij ook eenvoudig
te passeren met rolstoelen, kinderwagens of andere karren.
De vinylrug is vochtbestendig, antislip en geeft niet af op de vloer.

109 Heritage Rib Lite™

136 Polynib®

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht loopverkeer.
• Geschikt voor gebruik bij  entrees bij kantoren en
winkels.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor normaal loopverkeer.
• Voor gebruik bij entrees van kantoorgebouwen, hotels, winkels,
restaurants, scholen en sportfaciliteiten.

Technische specificaties:
• Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% anti-statische polypropyleen garens
• 400 gram vezels per m²
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 5.5 mm.
• Gewicht: 2.5 kg per m2.

Technische specificaties:
• Naaldvilt mat bestaande uit 100% antistatische polypropyleen
vezels.
• 650 gram vezels per m².
• Rug: 100% vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 7,5 mm.
• Gewicht: 3,1 kg/m².
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859..

Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Kleuren:
• Bruin (BR)
• Antraciet (CH)

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test

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

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

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

Reinigingstip:
Stofzuigen.

Product Test

Vochtopname

Vochtopname

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Standaard afmetingen:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

GOOD BETTER BEST
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BRILLIANTSTEP™

Hoe een logomat te bestellen?

38

1. Titel of naam
Geef een relevante naam aan het ontwerp.
2. Stuur uw logo naar designer@notrax.com
Wij kunnen volgende bestandstypen
ver werken: JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe
	Illustrator, Certified PDF.
3. Afmeting:
Kies de gewenste maat van uw mat.

1. gebroken wit

2. zalm roze

3. goud-geel

4. licht grijs

5. licht blauw

6. rood

7. oranje

8. geel

9. groen

10. blauw

11. wijnrood

12. bruin

13 donker grijs

14. donker groen

15. donker blauw

16. zwart

4. Logo oriëntatie
Landschap of portret
5. Achtergrond kleur
Het gebruik van donkere kleuren wordt 		
aanbevolen.
6. Hoeveelheid
Geef het aantal gewenste matten aan.
Meerdere matten per ontwerp reduceert de
kosten per mat.

Wij werken met 16 standaard PMS kleuren, iedere andere kleur in overleg
aangemaakt kan worden. De geprinte kleuren op de mat kunnen afwijken
van de hierboven getoonde kleuren.

Printed
Binnen absorberend
Brilliant Step™ staat voor een top technologie die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk
maakt zodat elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft.
Deze hoog kwalitatieve schoonloopmat maakt niet
alleen schoenen schoon en droog om vuil aan de deur
te stoppen, maar is tevens een perfecte mogelijkheid om
uw merk of bedrijf te promoten omdat de meeste mensen
voornamelijk naar de vloer kijken.
Gegarandeerde kleurvastheid volgens DIN54006.
Brilliant Step™ kan tevens slechts in 1 van deze 16 kleuren
geprint worden om in combinatie met een logomat een
compleet kleur-gecoördineerd mattensysteem te vormen
Een concept wordt binnen 24-uur geleverd. Na goedkeuring van
het concept wordt de mat binnen 24-uur geprint!

190 BrilliantStep™ Washable

193 BrilliantStep™ Standard

De nitrile rubber rug met antislip profiel voorkomt verschuiven van de mat en
houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.

Vinyl rug met een gladde afwerking.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor matig tot intensief loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, banken,
restaurants, warenhuizen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen,
sportfaciliteiten, winkels, warenhuizen. Kortom, alle denkbare
entrees van professionele of openbare gebouwen.
Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht,
vervaardigd van polyamide 6.6 high twist garens.
• 700 gram garens per m2.
• Rug: nitrile rubber (NBR).
• Totale dikte: 8,5 mm.
• Gewicht: 2,8 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859, EN13051-1 Bfl-S1.
Standaard afmetingen:
• 60 cm x 85 cm
• 85 cm x 115 cm
• 85 cm x 150 cm

•
•
•
•

Reinigingstip:
Wasmachine; wasbaar op max.
50° C, stofzuigen.

115 cm x 180 cm
115 cm x 240 cm
150 cm x 240 cm
150 cm x 300 cm

Product Test

Technische specificaties:
• Getufte mat met doorgesneden lussen en dicht op elkaar gezette polen,
vervaardigt van slijtvast polyamide 6.6 hoge twist garens.
• 405 gram garens per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 6 mm.
• Gewicht: 2.7 kg per m².
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

Reinigingstip:
Stofzuigen

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

Product Test

Vochtopname

Vochtopname

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van kantoren, winkels, restaurants, kruideniers,
bakkers en speciaalzaken.

GOOD BETTER BEST
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Printed
Binnen absorberend
Deze decoratieve multifunctionele entreemat is te verkrijgen in een groot aantal hippe, funky, retro prints geschikt voor
ieder interieur en elke sfeer. Deze multi-functionele entreemat verwijdert vocht (>4 ltr/m2) en vuil van schoenzolen en
stopt vuil bij de deur. Uitstekende kleurvastheid gegarandeerd volgens DIN54006.
Kijk voor meer designs op www.notrax.eu.

170 Déco Design™ Washable

175 Déco Design™ Standard

De nitrile rubber rug met antislip profiel voorkomt verschuiven van
de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan
drogen.

Vinyl rug met een gladde afwerking.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor matig tot intensief loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van kantoorgebouwen, hotels, banken,
restaurants, warenhuizen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen,
sportfaciliteiten, winkels, warenhuizen. Kortom, alle denkbare
entrees van professionele of openbare gebouwen.
Technische specificaties:
• Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht,
vervaardigd van polyamide 6.6 high twist garens.
• 700 gram garens per m2.
• Rug: nitrile rubber (NBR).
• Totale dikte: 8,5 mm.
• Gewicht: 2,8 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859,
EN13051-1 Bfl-S1.
Standaard afmetingen:
• 60 cm x 85 cm
• 85 cm x 115 cm
• 85 cm x 150 cm
• 115 cm x 180 cm
• 115 cm x 240 cm
• 150 cm x 240 cm
• 150 cm x 300 cm

Reinigingstip:
Wasmachine wasbaar op
max. 50° C, stofzuigen.

Technische specificaties:
• Getufte mat met doorgesneden lussen en dicht op elkaar gezette
polen, vervaardigt van slijtvast polyamide 6.6 hoge twist garens.
• 405 gram garens per m².
• Rug: zwart vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 6 mm.
• Gewicht: 2.7 kg per m².
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
Maatwerk:
• 90 cm per strekkende meter
• 120 cm per strekkende meter

Product Test

Reinigingstip:
Stofzuigen

Product Test

Vochtopname

Vochtopname

Slijtvastheid

Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor licht loopverkeer.
• Voor gebruik in entrees van kantoren, winkels, restaurants,
kruideniers, bakkers en speciaalzaken.

GOOD BETTER BEST

New Welcome

Modern 70’s

Connect One

Ashanti

www.notrax.eu

DÉCO DESIGN™

Chalk White
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OCT-O-FLEX BEVELLED

Next Generation

42

De Oct-o-Flex™ is een rubber buiten mat, die schoenen
schoon schraapt en stopt modder, vuil en zand bij de
deur. Het unieke design van de kleine drainage gaten is
EU-conform en maakt de mat uitermate geschikt voor
rolstoelen, koffers, karren etc..

599 Oct-O-Flex Bevelled™
Aanbevolen toepassingen:
• Buiten - geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
Technische specificaties:
• Afgeschuinde randen aan 4 zijdes, voor makkelijke toegang tot de mat.
• Natuurrubber.
• Achthoekig ringdesign met open struktuur.
• Geschikt voor gebruik bij  extreme weersomstandigheden.
• Kleine gaten, diameter 14 mm in overeenstemming met  EU norm voor
openbare ingangen.
• Gewicht: 9.8 kg/m².
• Dikte: 12.5 mm.
Standaard afmetingen:
• 70 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST

Buiten niet absorberend
De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat
uitermate geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
Oct-O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te maken
en weersbestendig. De mat ligt zeer stabiel en past zich
makkelijk aan elke ondergrond aan.
De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water
makkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon
en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:
• Buiten of binnen - geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
• Los gelegd of in uitsparingen.
Technische specificaties:
• Natuurrubber.
• Achthoekig ringdesign met open structuur.
• Geschikt voor extreme weersomstandigheden.
• Kleine ringen met een diameter van 14mm, conform de EU norm voor
openbare ingangen.
• Gewicht: 9,8kg/m2.
• Dikte : 12.5mm.
Standaard afmetingen:
• 75 cm x 100 cm
• 100 cm x 150 cm
Accessoires: connectors om grote oppervlaktes te bedekken.
Maatwerk:
Elke afmeting - op aanvraag berekend per m2.

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST

www.notrax.eu

OCT-O-FLEX™

599 Oct-O-Flex™
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Clássicos borracha
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564 Oct-O-Mat™
Aanbevolen toepassingen:
• Voor gebruik buiten- zeer intensief loopverkeer
• Los gelegd of geïnstalleerd in uitsparing.
Technische specificaties:
• Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor een
perfecte drainage en een schone en droge bovenzijde.
• Door zijn gewicht verschuift de mat niet.
• Totale dikte: 23 mm.
• Gewicht: 13,3 kg/m2.
• Maatwerk mogelijk.
Standaard afmetingen:
Maatwerk:
• 60 cm x 80 cm
• Elke afmeting op aanvraag
• 75 cm x 100 cm
• 80 cm x 120 cm
Accessoires:
• 100 cm x 150 cm
• Connectors
• Borsteltjes

Reinigingstip:
Afspuiten met water.

Product Test
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST

Rubber Classics
Buiten niet absorberend

Deze klassieke schraapmat voor buiten, stopt vuil bij de deur. Gemaakt van een duurzame rubbercompound, geschikt
voor zeer intensief loopverkeer. Gemakkelijk schoon te maken en praktisch geschikt voor ieder weertype. Deze matten
liggen zeer stabiel en passen zich aan elke ondergrond aan.

345 Rubber Brush™

565 Soil Guard™

Aanbevolen toepassingen:
• Voor gebruik buiten-Zeer intensief loopverkeer.

Aanbevolen toepassingen:
• Voor gebruik buiten-Zeer intensief loopverkeer.

Technische specificaties:
• Duizenden sterke flexibele “vingers” zorgen voor een
automatische reiniging van de schoenzolen.
• Zuignappen aan de onderzijde voorkomen dat de mat gaat
schuiven.
• Rondom afgeschuinde randen.
• Totale dikte: 16 mm.
• Gewicht: 13,6 kg/m².

Technische specificaties:
• Stopt vuil en modder buiten voor de deur
• Afgeschuinde randen voor extra veiligheid eenvoudige
passage met karren.
• Anti-slip profiel aan onderzijde voorkomt verschuiven.
• Totale dikte: 7 mm.
• Gewicht: 6,7 kg per m².
Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm

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.

Product Test
Slijtvastheid

Product Test
Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Reinigingstip:
Afspuiten met water.

GOOD BETTER BEST
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Antraciet (CH)

Groen (GN)

Bruin (BR)

Grijs (GY)

Zwart (BL)

Marineblauw (DB)

Rood (RD)

16 mm

273 CiTi™ 16 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer intensief loopverkeer.
• Zowel binnen als buiten gebruik, los of geïnstalleerd in uitsparing.
Technische specificaties:
• Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) van
geëxtrudeerd 100% PVC.
• Rug: vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 16 mm.
• Gewicht: 6 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859,
DIN EN13051-1 Bfl-S1.
Standaard afmetingen:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

Kleuren:
Antraciet (CH), Groen (GN),
Bruin (BR), Grijs (GY), Zwart (BL),
Marineblauw (DB), Rood (RD)

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten
met water.

Product Test
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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Spaghetti
Buiten niet absorberend
De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van de schoenen zodat dit niet verder in het gebouw verspreid kan worden. Dit
robuuste en flexibele materiaal is UV bestendig, geschikt voor elk klimaat en het past zich aan elke ondergrond aan. De
mat absorbeert geen water. Beschikbaar in versie met of zonder rug. De versie met rug beweegt minimaal en houdt vuil
en vocht van de vloer bij toepassingen binnen.
De gesloten vinylrug is versmolten met de toplaag voor maximale hechting tussen de 2 lagen.
De open versie zorgt voor een maximale drainage. Antislip R11 gestest volgens DIN51130 en BRG181.

Antraciet (CH)

Groen (GN)

Bruin (BR)

Goud (YL)

Bruin (BR)

Groen (GN)

Grijs (GY)

Zwart (BL)

Marineblauw (DB)

Blauw (BU)

Grijs (GY)

Antraciet (CH)

Rood (RD)

14 mm

274 CiTi™ 14 mm unbacked
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer frequent loopverkeer.
• Voor buiten gebruik, los of geïnstalleerd in een uitsparing.
Technische specificaties:
• Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) van
geëxtrudeerd 100% PVC.
• Totale dikte: 14 mm.
• Gewicht: 4,8 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859,
DIN EN13051-1 Bfl-S1.
Complete rollen:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter
Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten
met water.

Kleuren:
Antraciet (CH), Groen (GN),
Bruin (BR), Grijs (GY),
Zwart (BL), Marineblauw (DB),
Rood (RD)

Product Test
Slijtvastheid

271 CiTi™ 10 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor frequent loopverkeer.
• Zowel binnen als buiten gebruik, los of geïnstalleerd in een
uitsparing.
Technische specificaties:
• Spaghetti mat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) van
geëextrudeerd 100% PVC.
• Rug: vinyl, vrij van DOP
• Totale dikte: 10 mm
• Gewicht: 3 kg per m2
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens ASTM D2859,
DIN EN13051-1 Bfl-S1.
Complete rollen:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter
Maatwerk:
• 120 cm per strekkende meter
Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten
met water.

Kleuren:
Goud (YL), Bruin (BR),
Groen (GN), Blauw (BU),
Grijs (GY), Antraciet (CH)

Product Test
Slijtvastheid

Vuil opvang

Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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10 mm

GOOD BETTER BEST
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Spaghetti
Buiten niet absorberend
CITI™ matten in standaard afmetingen rondom voorzien van afgewerkte randen. De vinyllussen 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 presteert uitstekend in verschillen klimaten en past zich aan elke ondergrond aan. De Wayfarer® absorbeert
geen water. Keuze uit een versie met rug voor extra vaste ligging of een open versie voor maximale drainage.
Anti Slip R11 volgens DIN51130 en BGR181

267 Wayfarer® 16 mm backed

266 Wayfarer® 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer intensief loopverkeer.
• Zowel binnen als buiten gebruik.

Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt voor zeer intensief loopverkeer.
• Voor buiten gebruik (verzonken frame niet nodig).

Technische specificaties:
• Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd
uit 100% PVC.
• Rug: vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 16 mm.
• Gewicht: 6 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens
ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1.

Technische specificaties:
• Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd
uit 100% PVC.
• Geen rug.
• Totale dikte: 14 mm.
• Gewicht: 4,8 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens
ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1

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

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten
met water.

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

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

Product Test
Slijtvastheid

Product Test
Slijtvastheid
Crush Resistant

Vuil opvang

Vuil
Dustopvang
Control
GOOD BETTER BEST
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Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten
met water.

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

GOOD BETTER BEST

265 Wayfarer® 10 mm backed
Aanbevolen toepassingen:
• Geschikt zeer frequent loopverkeer.
• Zowel binnen als buiten gebruik (verzonken frame niet nodig).
Technische specificaties:
• Spaghetti mat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) geëxtrudeerd
uit 100% PVC.
• Rug: vinyl (vrij van DOP).
• Totale dikte: 10 mm.
• Gewicht: 3 kg per m2.
• Brandbestendigheid: DOC-FF-1-70 volgens
ASTM D2859, DIN EN13051-1 Bfl-S1 .
Standaard afmetingen:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Reinigingstip:
Stofzuigen of afspuiten
met water.

Kleuren:
• Antraciet (GY)

Product Test
Slijtvastheid
Vuil opvang
GOOD BETTER BEST
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ACCESSOIRES
083, 084, 325 Randprofielen
• Eenvoudig aan te brengen randen; geven de ter plaatse gesneden matten een
“gereed product” uiterlijk.
• Breng lijm aan op de dunne kant van de rand en plaats deze aan de onderzijde
van de mat.
• Leverbaar in drie verschillende maten voor de juiste toepassing bij
verschillende mat diktes.
083 Geschikt voor artikelen:
• 117, 118, 123, 130, 136, 138, 139, 145, 238
084 Geschikt voor artikelen:
• 103, 271, 380, 385, 389
325 Geschikt voor artikelen:
• 273, 274, 113
Aanbevolen toepassingen:
• Bij op maat gesneden matten om een veilige, glad afgewerkte mat te krijgen.
Rollen:
• 083: 45,7 m
• 084: 30,4 m
• 325: 18,3 m

083
2 mm

Maatwerk:
• Per strekkende meter

084
4 mm

24 mm

090 Mat Hold

325
11 mm

39 mm

35 mm

085 Velcro® Carpet Anchor
• Eenvoudig aan te brengen strips om matten op tapijt vast te leggen.
Aanbevolen toepassingen:
• Onder een entreemat binnenshuis, om verschuiven op tapijt te
voorkomen.
Complete rollen:
• 2,54 cm x 22,8 m
Maatwerk:
• Per strekkende meter

• Ondermat met een latex structuur, blijft vastkleven aan de vloer
en de onderzijde van de mat.
• Dubbelzijdig te gebruiken, zorgt voor een praktisch niet
verschuivende mat.
• Laat geen kleefstof achter op vloer of mat.
• Het is aan te bevelen de ondermat ca. 10 cm korter en smaller te
maken dan de mat.
Aanbevolen toepassingen:
• Onder een entremat binnenshuis, om verschuiven op een harde
vloer te voorkomen.

086 Notrax® Super Glue

Complete rollen:
• 60 cm x 30,4 m
• 91 cm x 30,4 m

• Geschikt voor het vastlijmen
van randprofielen en Velcro® strips.
• Plastic flesje van 50 gram.

Maatwerk:
• Per strekkende meter in 60 of 91 cm breed
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Reiniging en Onderhoud
Waarom dit zo belangrijk is . . .
• R
 egelmatig reinigen verlengt de levensduur van
entreematten omdat hierdoor de schurende werking op
de vezels verminderd wordt.
• Regelmatig reinigen optimaliseert het functioneren van
matten. Het voorkomt dat opgehoopt vuil en vocht naar
binnen wordt gelopen.
• Regelmatig reinigen verbetert het totale aanzicht van
entrees. Hier krijgt een bezoeker z’n eerste indruk van
het gebouw.

Notrax® absorberende matten voor binnen

Dagelijks de bovenzijde
stofzuigen

Periodiek reinigen met
sproeiextractiemethode

Notrax® niet absorberende matten
voor buiten
Dagelijks de bovenzijde
stofzuigen

Wekelijks onder de mat
stofzuigen

Periodiek met water en
zeep schoonspuiten

www.notrax.eu

Product/Termen Verklarende
woordenlijst
Decalon® is een exclusief Notrax® garen, vervaardigd van 2750
denier polypropyleen vezels. Producten voorzien van deze
garens worden gekenmerkt door een uitstekende slijtvastheid,
goede vochtopname eigenschappen, fraaie dessins en warme
kleurencombinaties.
Denier staat voor de dikte van een enkele garen. De combinatie
van het gewicht van de garens per m2, en de densiteit of volume
van de enkele garens, is de bepalende factor voor de kwaliteit,
effectiviteit en duurzaamheid van een entreemat.
Naaldvilt is een productieproces waarbij tamelijk korte
polypropyleenvezels van 4 verschillende denier diktes op een
unieke manier gemixed en samengestanst worden tot een
oersterk doek. Entreematten met naaldvilt worden gekenmerkt
door hoge slijtvastheid en schraapkracht.
Tuften is een productieproces waarbij garens vanuit een spoel
in een doek genaaid worden. Notrax® vervaardigt alleen de
allerbeste garens ten aanzien van wateropname, functionaliteit
en uitstraling. Het tuften stelt ons in staat een zeer gevarieerd
programma samen te stellen.
Vinyl staat voor polyvinylchloride, ookwel bekend onder de
afkorting PVC. Vervaardigd van een kunststof samenstelling
gevulcaniseerd in een duurzaam, rubberachtig en
waterafstotend materiaal, ideaal voor toepassing als rug van
een mat onder entreematten, met name met langere lengtes.
Notrax® materialen bevatten geen milieu belastende DOP’s en
zijn volledig recyclebaar.
DOP staat voor Dioctyle Phthalate, een zgn. weekmaker die
gebruikt wordt in goedkope vinyl samenstelling. Het is een
schadelijke substantie die langzaam in de omgeving vrijkomt.
Direkt contact via luchtwegen, water of voedsel kan serieuze
gezondheidsproblemen veroorzaken. Geen van de Notrax® PVC
producten bevatten deze substantie.
SBR staat voor Styreen Butadeen Rubber, een synthetisch
rubber dat verwerkt wordt in samenstellingen om producten
van te maken met goede veer- en trekkracht en slijtvastheid.
De meest bekende toepassing is die van autobanden. Notrax®
gebruikt SBR in de rug van entreematten voor zeer zwaar
loopverkeer, voorzien van een zgn. gripper profilering.
Nitrile is de handelsnaam die gebruikt wordt voor Acrylonitrile
Butadiene Styrene, ookwel bekend als NBR. Het is een
synthetisch rubber dat gekenmerkt wordt door z’n veerkracht
en houdbaarheid zelfs na invloed van hitte, oliën en
chemicaliën. Notrax® wasbare logo- en design matten zijn
voorzien van 100% nitrile rug.
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