Professionele profielmatten
Toepassing

Binnen of
buiten?

Dubbelzijdig?

DUBBEL

DUBBEL

BINNEN

BUITEN

De locatie, het
gebruikstype en
-niveau bepalen
welk Nuway
systeem het meest
geschikt is.

Een profielmat
buiten vormt de
eerste bescherming tegen grover
vuil. Binnen is de
mat de volgende
barrière tegen
fijner vuil en vocht.

Prijsniveau

€€
€€

Uitvoering
Schraapstrips

Garantie

Wisserstrips
TOT
JAAR

Forbo biedt een brede keuze in
wisserstrips en in schraapstrips.
Zo past een Nuway profielmat bij
vrijwel ieder ontwerp.

Dubbelzijdige
matten kunt u aan
beide zijden
gebruiken.
Hierdoor
verdubbelt de
levensduur van
de mat.

Voordelen

GARANTIE

Schraapstrips

Wisserstrips

Deze schrapen
het vuil van
de schoenzolen.

Hoogwaardig rubber
en polyamide vezels
verwijderen vocht
en fijner vuil.

r

elle

Hoe hoger de
vochtopname
van een mat,
hoe lager het
uitglijdrisico.

Elke Nuway
profielmat heeft
zo zijn eigen
opties en
voordelen.

*Kijk voor
de installatievoorwaarden op
www.forbo-flooring.nl/nuway

Enkel of dubbel

Tuftiguard
Classic

BINNEN

Tuftiguard
Plain

Aluminium,
zwart geanodiseerd
en bamboe

DUBBEL
BUITEN

DUBBEL

ts
Bes

Vochtopname

Zeer zwaar & intensief
gebruik

Tuftiguard
Design

€€
€

Grijze vezels, extra
vuilverhullend

Tuftiguard Classic
is de internationale
bestseller. Deze is
niet alleen in mat
geanodiseerd
aluminium
beschikbaar, maar
ook met zwarte
schraapstrips en zelfs
van bamboe. Voor
een eigentijds én
duurzaam design.

Enkel of dubbel

Aluminium

Rubber, specifiek voor
buitengebruik
Enkel of dubbel

Aluminium,
zwart geanodiseerd
en bamboe

BINNEN

GARANTIE

TOT
*

JAAR

Keuze uit 9 kleuren
polyamide vezels

Dubbel

Tuftiguard HD
Classic

Tuftiguard HD
Design

Grijze vezels, extra vuilverhullend. Dubbele strips
voor extra vochtabsorptie.

DUBBEL

DUBBEL

Tuftiguard HD
Plain

BINNEN

Zeer zwaar en
intensief gebruik.
Extra hoge, maximale
statische belasting
van 900 kg/cm²

BUITEN

€€
€€

Tuftiguard HD
is zelfs bestand
tegen pallettrucks
en vorkheftrucks.
Daardoor is het de
ideale oplossing voor
de meest intensief
gebruikte entrees.

Dubbel
Gepatenteerd
aluminium profiel

Rubber, specifiek voor
buitengebruik

GARANTIE

TOT

*

JAAR

Dubbel
BINNEN

Keuze uit 9 kleuren
polyamide vezels

Profielen

Inlages

Gepatenteerd
krimpsysteem dat inlages gegarandeerd
op hun plek houdt.

Brede keuze aan
inlages; van rubber
tot 6 kleuren
Coral Classic.
GARANTIE

BINNEN

Connect

BUITEN

Zeer zwaar gebruik

BUITEN

Zeer zwaar gebruik

€€

Aluminium
Bij Coral Classic inlages

Afhankelijk van gekozen inlage

BINNEN

Grid

ENKEL

Afhankelijk van gekozen inlage

Alle keuze in inlages,
inclusief borstels en
Ultragrip Rubber.

ENKEL

€€

Aluminium

Bij Coral Classic
of Brush inlages

De brede keuze aan
Coral inlages, zorgt
voor een excellente
vochtopname.

JAAR

*

GARANTIE

JAAR

*

creating better environments
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DUBBEL

SELLER

Tuftiguard
classic

Tuftiguard HD
plain

Tuftiguard
design

Voor zeer zwaar en intensief
gebruikte entrees. Statische
belasting maximaal 900 kg/cm2.

DUBBEL

DUBBEL

Tuftiguard
plain

De bestseller profielmat van Nuway.
Aan beide zijden te gebruiken, dus
met een extra lange levensduur.

BEST

DUBBEL

Tuftiguard
rd HD
classic

Tuftiguard
d HD
design

Schraapstrips

Schraapstrips

(gepatenteerd design)

Wisserstrips

Wisserstrips

Diktes

Diktes

17mm

12mm

17mm

12mm

Typen

Typen

Enkele wisserstrip

Dubbele wisserstrip

Gesloten constructie

Alleen beschikbaar in gesloten
constructie met dubbele wisserstrips

Open constructie

Enkelzijdige, oprolbare
profielmat met vele inlage opties.
Van borstels tot Coral Classic.

ENKEL
Inlages

Enkelzijdige profielmat met keuze uit
15 verschillende inlages. Inclusief het
unieke Ultragrip Rubber voor extra antislip.

ENKEL
Grid textiel

Coral Classic

4 rij borstelharen

Ultragrip

Constructie

Diktes

Open

12mm

Gesloten

17mm

Coral
Classic

Diktes

17mm

10mm

4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue

4764 taupe

4744 espresso

4750 warm black

5710 asphalt grey

5714 shark grey

5721 hurricane grey

5724 chocolate brown

5727 stratos blue

5730 vulcan black

burford

Ultragrip rubber

Coral
Brush

22mm

Bij de 10 mm hoogte is meer van de aluminium schraper zichtbaar

Burford
Ultragrip
Rubber

Coral
Classic

4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue

4764 taupe

4744 espresso

4750 warm black

creating better environments
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