
Donkerbruin

Door buiten een borstelmat neer te leggen 

wordt voor binnenkomst het hardnekkigste vuil 

verwijderd. Het restvuil en vocht verdwijnt in de 

ParketEntree mat. De ideale combinatie om de 

vloer schoon te houden en te beschermen!

Gebruik ook 
een buitenmat!

Uw dealer:

Authentiek en robuust, deze schrapende entreemat, 

gemaakt van het natuurlijke kokos. De ParketEntree 

Kokosmat absorbeert vocht en schraapt vuil. Door het 

toevoegen van een uniek glas scrim is de ParketEntree 

Kokosmat erg stabiel en heeft deze weinig last van rek. 

Beschikbaar als snijmat met een breedte van 100 cm. 

Hou vuil, zand 
en water tegen, 
met ParketEntree 
matten blijft de 
vloer schoon. 

Huishoudelijk, licht project- 
gebruik en milieuvriendelijk

Verkrijgbaar als snijmat of in standaard 
maten. De juiste mat voor iedereen, 
stijlvol en passend bij elke vloer!

Extreem Antraciet

Zwart

Grijs

Lichtbruin/naturel

Grijs

Luxe buitenmat zwart met antraciet strip 50 x 80 cm

Zilverkleurige strip 
50 x 80 cm
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ParketEntree 
Kokos



Diepblauw

Schoonloop entreemat voorkomt het inlopen van 

vuil en zand, en heeft tegelijkertijd een uitstekende 

vochtopname. De matten zijn gemaakt van 100% 

getuft polyamide met gesneden polen. De rug is 

weekmakervrij, daardoor is hij geschikt voor op 

PVC vloeren. Functioneel is er in 6 effen kleuren als 

snijmat met een breedte van 100 en 200 cm en 

als kant-en-klare mat. 

Droogloopmat Extreem heeft een natuurlijke uitstraling 

en neemt bijzonder snel veel vocht op. Hij is gemaakt 

van 100% getuft microvezel en het gemêleerde decor 

zorgt ervoor dat vuil niet snel zichtbaar is. Stabiel en 

makkelijk te reinigen. Beschikbaar in 5 kleuren, 

als snijmat van 100 en 200 cm.

Deze schrapende schoonloopmat is geoptimaliseerd 

voor zowel vuil- als vochtopname. De bouclé-pool 

(lusjes in plaats van draadjes) maakt de mat sterk 

en veerkrachtig. Gemaakt van 100% polyamide en 

beschikbaar in 4 gemêleerde kleuren, kant-en klare 

mat in twee maten en als snijmat van 130 of 200 cm 

breed, inclusief 5 cm rand.

Antraciet 

Grijs

Beige Bruin

Antraciet, kant-en klare mat

Grijs

Roest

Zwart

Antraciet 

Beige Zwartgrijs Bruin

Grijs

Normaal huishoudelijk gebruik
Handwas op 30 ºC

Intensief huishoudelijk gebruik
Handwas op 30 ºC

Intensief huishoudelijk en 
projectmatig gebruik

Bruin

ParketEntree 
Functioneel

ParketEntree 
Extreem

ParketEntree 
Praktisch


