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emco – Entrees mooi ontwerpen

Een schone entree begint bij de eerste stap. Als wereldwijde fabrikant produceren wij 
entreematsystemen om vuil en vocht in gebouwen te reduceren. Daarbij gaat de functie 
verder dan enkel de bescherming van het gebouw tegen vuil. Voor ieder gebouw ontwer-
pen wij, volledig op maat, een hoogwaardige entree. 
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De stijlvolle entree

De entree, een architectonisch uitdagend stuk van het  
gebouw. Het is meer dan zomaar een onderdeel van het  
gebouw. Het heeft een beslissende functie in de ruimtelijke 
mogelijkheden. Als voorbeeld, het woord ‚gang‘ geeft de 
ruimtelijke mogelijkheden weer die binnen het gebouw aan-
wezig zijn. Het is dus niet vreemd dat de gang door de grote 
ruimtemogelijkheden architectonisch als speerpunt wordt 
gezien. 

Behalve de beschermfunctie dient de emco entreemat ook 
als eerste inzicht van het gebouw. Wij richten ons, voordat wij 
tot een optimaal advies komen, op de manier waarop het ge-
bouw eruit ziet, wat het uitstraalt en wat het daadwerkelijke 
verschil tussen de buiten- en binnenkant van het gebouw is. 
Maar ook: Welke functie heeft het gebouw, hoe presenteert 
de gebruiker zich, wat wordt er voor type vuil opgevangen? 
Hiervoor zijn speciale architectonische mogelijkheden. Dit 
om het eerste contact met het gebouw, de functie en gebrui-
ker te optimaliseren door middel van kwalitatief goede en-
trees.
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Entreedesign in perfectie

Als gedeeld ruimtelijk-functionele zone met verschillende 
toepassingen, voor zowel binnen als buiten, speelt de entree 
in het architectonische totaalconcept een belangrijke rol. Bij-
gevolg leveren wij meerdere veelzijdige toepassingen en ele-
menten. Functioneel is men echter aan de mogelijkheden 
van de entreeruimte gebonden. Rest de vraag welke ruimte-
lijke mogelijkheden er zijn voor de binnen- en buitenentree. 
De entree gaat verder dan enkel de drempel van een gebouw. 
Wij houden in ons ontwerp altijd rekening met de bescher-
ming, materialen, ontwerp en verschillende technieken.

De schoonloopsystemen van emco zijn niet alleen te integre-
ren in het gehele en doordachte ontwerp van de entree, zij 
vullen ook het gehele ontwerp aan. Natuurlijk is de bescher-
ming van het gebouw tegen vervuiling de primaire taak.  
Echter via het 3-zone reinigingsconcept, de hoogwaardige 
kwaliteit en de individuele detailleringen draagt het systeem 
bij aan het gehele ontwerp. Natuurlijk biedt emco een door-
lopende service aan na het plaatsen van de entreemat. 



Optimale gebouwbescherming

De ingang van een gebouw reikt verder dan enkel de entree. 
Voor een effectief en overtuigend schoonloopconcept advise-
ren wij het emco 3-zonereinigingssysteem. Door de combina-
tie van de emco aluminium entreematten – in verschillende 
inlagen en diktes – met de emco schoonloopzones beschermt 
de 3-zonereiniging tegen nagenoeg al het vuil. 

Grof vuil wordt in de 1ste zone opgenomen door de rubber- of 
cassetteborstelinlagen. Zone 2 zorgt voor de verwijdering van 
het fijn vuil en zone 3 neemt het vocht- en restvuil op. In het 
geval van entrees die direct vanaf buiten worden belopen ad-
viseren wij een toepassing waarbij de vuil en vochtopname 
wordt gecombineerd in de binnenentree. Voor een optimaal 
resultaat dient hiervoor minstens 1,5 m looplengte aanwezig 
te zijn. 

Zone 1
Grof vuil

Zone 3
Vocht- en restvuil

Zone 2
Fijn vuil



9 



1
2

3

1

1

2

2

3

3

Combinatie - Classic
3-zonereiniging in een buiten- en binnentoepassing

Combinatie - Indoor 1 
3-zonereiniging in een binnentoepassing

Combinatie - Outdoor 1
3-zonereiniging in buiten- en binnentoepassing
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Flexibel en eenduidig gebruik

Als combinatie van entreematten en schoonloopzones is de 
3-zonereiniging van emco een flexibel systeem dat eenvou-
dig in iedere entree te integreren is. Daarbij is het ontwerp 
van iedere zone flexibel aan te passen - bijvoorbeeld loopfre-
quentie, hoogtes en inlagen - eveneens te combineren met 
andere zones. Op deze manier kan de entree naar wens wor-
den ontworpen!

 • De reinigingsfrequentie wordt lager. Met als gevolg dat er 
wordt bespaard op reinigingskosten. 

 • Emco mattensystemen gaan een vroegtijdige slijtage van 
aangrenzende vloerbedekkingen door vuil, schurende ma-
terialen en korte reinigingsintervallen tegen. 

 • Het voorkomt door de opname van vuil en vocht het effec-
tieve gevaar op uitglijden. 

in %

Geen schoon-
loopzone

1 zone 2 zones 3 zones

Afname van de vuilbelasting in relatie tot de lengte van de schoonloopzone

Reinigingskosten (volgens intern onderzoek) in relatie tot de omvang 
van de ingezette matsystemen
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emco Entreematten – Functie

emco entreematten worden gekenmerkt door efficiëntie, 
functionaliteit, belastbaarheid, veelzijdigheid en een breed 
scala aan systeemcomponenten. 

Door de functionele inlagen verwijderen emco entreematten 
een groot gedeelte van het vuil. Het vuil wordt dan tussen de 
profielen verzameld, doordat de matten oprolbaar zijn laat 
het vuil zich gemakkelijk wegvegen uit het mattenbed. 

Door de robuuste aluminiumprofielen zijn emco entreemat-
ten absoluut ongevoelig voor temperatuurschommelingen 
en zijn zij bestand tegen hoge continue belastingen.
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Architectonische eenheid

Het grote aantal mogelijke mattenconfiguraties maakt het 
mogelijk om voor ieder gebouw een aansprekend ontwerp 
samen te stellen. Waarbij emco natuurlijk specifieke aan-
dacht geeft aan de kwaliteit van de entreematten. Als erva-
ren specialist beschikken wij over de beste ‚know-how‘ en de 
nieuwste technieken. Entrees kunnen naar wens volledig op 
maat worden gemaakt. Tegelijkertijd begeleidt emco iedere 
bouwpartij vanaf de planning tot aan het daadwerkelijke 
plaatsen van de entreemat. 

Emco ontwerpt niet alleen matten, ze plaatst ze ook. 

hoekige uitsparingen

rondingen afschuiningen

ronde uitsparingen

hoekig



Individuele vormgevingsvrijheid

Indien de ingang het visitekaartje van de onderneming dient 
te zijn, bieden wij een ontwerp aan in de kleuren van de on-
derneming. Verschillende kleuren kunnen een bijzonder ef-
fect geven aan de entree, denk hierbij aan een harmonisch 
geheel of een spannend contrast. Onze tapijtstroken zijn in 
verschillende vuilresistente kleuren beschikbaar.

lichtgrijs 
Nr. 220

Standaardkleuren 

Speciale kleuren

beige 
Nr. 420

mauve 
Nr. 374

blauwgrijs 
Nr. 113

bruin 
Nr. 445

rood 
Nr. 305

turquoise 
Nr. 050

koningsblauw 
Nr. 100

zand 
Nr. 430

paars 
Nr. 112

antraciet 
Nr. 200

blauw 
Nr. 114
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Doordachte details

Naast de productkwaliteit zijn het vooral de details die voor 
een mooi resultaat en voor de optimale, langdurige werking 
zorgen. Daarom bieden wij speciaal voor onze entreematten 
details en toebehoren aan. Onze inbouwramen, vuilvangbak-
ken en onderconstructies zijn op ieder ontwerp speciaal afge-
stemd. 

Het is ook mogelijk om uw entree verder op te waarderen 
door middel van een opschrift / logo in een r.v.s.-profiel in uw 
entreematsysteem. Het gaat hierbij niet om een gewone op-
druk, maar om een hoogwaardig, met een laser gesneden 
r.v.s.-profiel dat vast in de entreemat geïntegreerd is.



Stralende werking

Wij willen dat onze producten ten alle tijde goed kunnen 
functioneren. Wij vinden het belangrijk dat onze producten 
niet alleen zijn aangepast aan jaargetijden, maar bijvoor-
beeld nog een tweede functie hebben bij bijvoorbeeld duis-
ternis. Onze oplossing: emco LUMINA. Het nieuwe onder-
houdsvrije en energiebesparende led-inbouwraamsysteem 
dat niet alleen werkt als nachtverlichting, maar ook ideaal 
werkt in de winter bij sneeuw. emco LUMINA is toe te passen 
in ieder gebouw. emco LUMINA gebruikt lichtpunten welke 
over de hele rand doorlopen, terwijl emco LUMINA VIA de 
mat over de gehele rand verlicht. 

Meer hierover leest u op pagina 64.

emco LUMINA VIA is individueel bestuurbaar vanaf 
afstandsbediening, smartphone of tablet-PC. 
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1. Materiaalkwaliteit
De uitstekende naam van emco entreematten be-
rust voornamelijk op de weersbestendigheid, de 
hoge belastbaarheid en de functionaliteit. emco 
draagprofielen bestaan uit hoogwaardig alumini-
um en worden uitgerust met kwaliteitsinlagen. 
Daarnaast biedt emco passende inbouwramen in 
aluminium, messing en r.v.s.
2. Innovatiekracht
Met producten als het verlichte inbouwraam LU-
MINA, de extra brede profielmat SENATOR of de 
gesloten mat GS 517 heeft emco in de afgelopen 
jaren de waarde van het overtuigende basiscon-
cept – het voortdurend uitbreiden met aantrekke-
lijke en zinvolle productvarianten – haar kerncom-
petentie al duidelijk bewezen. Met lasermeet- 
 apparatuur, mobiele tapijtvervangingsmachines 
en technologisch hoogwaardige productieproces-
sen documenteren wij onze technische knowhow.
3. Bestendigheid
emco entreematten bestaan uit hoogwaardige 
componenten die een lange levensduur garande-
ren. De emco tapijtvervanging (vervanging van de 
inlagen) verlengt de gebruiksduur van de entree-
mat, vermindert de investeringskosten en is mili-
euvriendelijk.

4. Ecologie
emco entreematten reduceren de kosten voor de 
reiniging van aangrenzende vloerbedekkingen 
aanzienlijk. Tegelijkertijd wordt het waterverbruik 
en het gebruik van chemische substanties ver-
minderd ten behoeve van een beter milieu. Onze 
productie berust op het gebruik van duurzaam 
gewonnen grondstoffen.
5. Veiligheid
Alle producten van het emco entreemattensys-
teem worden intern en extern aan zorgvuldige 
controles onderworpen. Daarnaast beschikken 
emco entreematten met aluminiumprofiel over 
slipvaste eigenschappen voor een zo optimaal 
mogelijke ongevallen preventie conform DIN 
51130 (al naargelang het type R 9, R 10, R 11 en R 13). 
Zo helpen wij, gevaren voor ongevallen te vermin-
deren en de hygiënische omstandigheden in 
ruimten met een hoog vuilaanbod aanzienlijk te 
verbeteren.
6. Brandgedrag
Talrijke uitvoeringen van de entreematten met 
ruwharige tapijtstroken en/of rubberinlagen zijn 
tegen meerprijs verkrijgbaar als moeilijk ontvlam-
bare uitvoering conform Cfl-s1 resp. Bfl-s1 con-
form EN 13501-1 (vroeger B1).
7. Garantie
Uit de ervaringen van onze klanten weten wij dat 
u op de duurzame kwaliteit van emco entreemat-
ten kunt vertrouwen. Als desondanks gebreken 
optreden die aantoonbaar niet kunnen worden 
teruggevoerd tot ondoelmatig gebruik, geldt ui-
teraard de wettelijke product-garantie- en garan-
tieverlening.
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10 goede redenen waarom u op emco 
entreematten kunt vertrouwen:

Entreematten van emco worden sinds 50 jaar volgens de 
hoogste kwaliteitsstandaard geproduceerd. Ze zijn nagenoeg 
overal toe te passen en zijn uiterst betrouwbaar. Bovendien 
dragen ze – indien afgestemd op de architectuur – bij aan de 
eerste indruk van een gebouw. De solide basis hiervoor wordt 
zowel vóór, tijdens als na de productie gelegd door middel 
van de kernwaarden: innovatiekracht, materiaalkwaliteit, 
ecologie, veiligheid en service.  

8. Service op locatie
Ons serviceteam meet en monteert het 
individueel passende schoonloopsys-
teem geheel naar u wensen en project-
voorwaarden ter plaatse. Wij staan ten 
allen tijden tot uw beschikking met een 
mobiele tapijtvervangingsmachine en 
met lasermeetapparatuur. Een sterk ver-
koopteam geeft u graag advies!
9. Kwaliteitscontrole
Voordat een emco entreemat onze fa-
briek verlaat, wordt hij aan de hand van 
een checklist aan een zorgvuldige kwali-
teitscontrole onderworpen die door ons 
wordt gedocumenteerd. Bovendien 
wordt iedere mat voorzien van een keu-
ringsnummer.
10. Kwaliteitsborging van de FH Bielefeld
In samenwerking met de vakhogeschool 
Bielefeld worden uit de gekozen emco-
producten statische en dynamische on-
derzoeken uitgevoerd met verschillende 
keuringssystemen. Zo worden bijvoor-
beeld het rijden met een palletwagen 
over de entreematten gesimuleerd of 
verschillende druktests uitgevoerd voor 
de bepaling van de statische belasting 
van de geselecteerde producten.



Propere combinaties

De bijzonder goede functionaliteit en effectiviteit van onze 
entreematsystemen komt door de verschillende systeem-
componenten – het profiel – en inlagevariaties waardoor de 
entreemat op maat te maken is.

De emco entreematten zijn leverbaar in verschillende  
inbouwhoogtes en materiaaldiktes. Hiervoor geldt: 

 • Bij een hogere inbouwhoogte stijgt tevens de  
opnamecapaciteit van het vuil. 

 • Hoe dikker het materiaal, hoe hoger de maximale  
belastbaarheid. 

 • De profielen bestaan uit hoogwaardig aluminium en  
zijn daarmee bestand tegen temperatuurschommelingen 
en tevens permanent belastbaar. 

Het type vuil bepaald de inlage. Extra profielen verhogen  
de reinigende werking! 

De profielen en inlagen worden exact volgens planning en 
naar wens gemaakt. De emco entreematten zijn oprolbaar, 
dit is een voordeel bij het leveren en bij het plaatsen en on-
derhouden. Op deze manier kan het vuil eenvoudig onder de 
profielen vandaan worden geveegd. 
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Materiaaldiktes

MARSCHALL (S) RADIAAL (RD) PLAZADIPLOMAAT GS 517 SENATOR W/W(S)

DIPLOMAAT PLAZA DIPLOMAAT
MARSCHALL (S)

GS 517

DIPLOMAAT
MARSCHALL (S)

SENATOR W/W(S)

Inbouwhoogte

DIPLOMAAT

Extra profielen

BorstelstripSchraapprofiel

Ruwharige 
tapijtstrook

Rubber Cassetteborstels Cassetteborstels
IMAGE (CBI)

TextielborstelMAXIMUS

Inlagen

25 



Inlagen en extra profielen

Zone Soort
vervuiling

Beschrijving Weersinvloed Aanbevolen inlage Extra profiel
voor verhoogde
effectiviteit*

Aanbevolen
mattypes

straatvuil, haren, 
zand, as, textielvezels, 
kleine bladeren en 
takjes, grof zand,  
kleine kiezelsteentjes

beschermd
(binnen)

rubber (G))
ruwharige tapijtstrook-rubber (RG)
cassetteborstel (CB)
tapijtstrook-cassetteborstel
(RCB)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

CB  
G 
GB 
GK  
RB  
RCB 
RG 
RK

onbeschermd
(buiten)

rubber (G)
cassetteborstel (CB)
rubber-cassetteborstel (GCB)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

G  
GB 
GCB 
GK 

straatvuil, haren, 
zand, as, textielvezels, 
kleine bladeren en 
takjes enz.

beschermd
(binnen)

tapijtstrook (R)
tapijtstrook-rubber (RG)
tapijtstrook-cassetteborstel (RCB)
textielborstel (TB))
MAXIMUS (M)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

M  
R 
RB 
RCB 
RG 
RK 
TB 
TBB 
TBK

onbeschermd
(buiten)

rubber (G)
cassetteborstel (CB)
rubber-cassetteborstel (GCB)
cassetteborstel imago (CBI)

borstel (B)
schraapprofiel (K)

CB 
CBI  
G 
GB  
GCB 
GK

vochtig straatvuil, 
vochtig zand, fijn 
stof enz.

beschermd
(binnen) schoonloopzones – –

onbeschermd
(buiten) – – –

S entreematten voor zware en extreme belasting (MARSCHALL en PLAZA)

W entreematten met extra brede profielen (SENATOR)

RD radiaal gebogen entreematten (RADIAAL)

GS gesloten entreematten met geïntegreerd schraapprofiel

Verklaring van de typeaanduidingen

G rubber inlage RB ruwharige tapijtstrook met borstelstrip

GB rubber inlage met borstelstrip RK ruwharige tapijtstrook met schraapprofiel

GK rubber inlage met schraapprofiel RG ruwharige tapijtstrook met rubberinlage

GCB rubber inlage met cassetteborstel RCB ruwharige tapijtstrook met cassetteborstel

CB cassetteborstel TB textielborstel

CBI cassetteborstel image M schoonloopinlage MAXIMUS 

R ruwharige tapijtstrook

Verklaring van de typeaanduidingen voor de inlagen

Vocht

* Extra profielen zijn alleen verkrijgbaar voor DIPLOMAAT-matten.

3

2

1
Grof vuil

Fijn vuil

Zo vindt u de juiste entreemat – snel te vinden dankzij de QR-Code. 
Direct op internet:
www.emco-bau.com/de-nl/producten/productfinder-entreemattensysteem.html
Gebruik tevens de QR-Codes op de volgende pagina‘s voor snelle informatie.

Zo vindt u de juiste entreemat

26 Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2013



* Uitvoeringen met borstelstrip, schraapprofiel en cassetteborstel zijn minder berijdbaar! Neem contact met ons op.

belasting normaal hoog extreem extreem++

eengezinswo-
ningen, artsen-
praktijken, boe-
tieks, kleinere 
bedrijfsingan-
gen  
(< 800 passa-
ges per dag) 

kantoorgebouwen, banken, scholen, bedrijfsingan-
gen met gemiddelde drukte  
(< 800 – 2.000 passages per dag)

winkelcentra, luchthavens, ingan-
gen met extreme drukte  
(vanaf 2.000 passages per dag)

winkelcentra, 
luchthavens, 
ingangen met 
extreme drukte
(vanaf 5.000 
passages per 
dag)

begaanbaar/
berijdbaar

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes  
(let op bij GB, GK, GCB, CB!)*

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, per-
sonenauto, heftruck (let op bij CB, GCB, RCB!)*

inbouwhoogte ca. 10 mm 17 mm 22 mm 27 mm 17 mm 22 mm 42 mm

Entreematten voor buitenentrees

rubber inlage 510 G 517 G 522 G 527 G 517 S/G 522 S/G 542 S/G

GS 517 G

rubber inlage met borstelstrip 517 GB 522 GB

rubber inlage met schraapprofiel 510 GK 517 GK 522 GK 527 GK

cassetteborstel 510 CB 517 CB 522 CB 527 CB 517 S/CB 522 S/CB 542 S/CB

517 CBI 522 CBI 527 CBI

rubber inlage met cassetteborstel 510 GCB 517 GCB 522 GCB 527 GCB 517 S/GCB 522 S/GCB 542 S/GCB

Entreematten voor de inpandige- en overdekte entree

ruwharige tapijtstrook 510 R 517 R 522 R 527 R 517 S/R 522 S/R 542 S/R

522 RD/R

522 W/R 522 WS/R

515 R  
Hoogte ca. 15 mm

ruwharige tapijtstrook  
met borstelstrip

517 RB 522 RB

522 W/RB

ruwharige tapijtstrook  
met schraapprofiel

510 RK 517 RK 522 RK 527 RK

522 W/RK

ruwharige tapijtstrook  
met cassetteborstel 510 RCB 517 RCB 522 RCB 527 RCB 517 S/RCB 522 S/RCB 542 S/RCB

ruwharige tapijtstrook  
met rubberinlage 510 RG 517 RG 522 RG 527 RG 517 S/RG 522 S/RG 542 S/RG

schoonloopinlage MAXIMUS 517 M 522 M 527 M

522 W/M GS 517 M

textielborstel 510 TB 517 TB 522 TB 527 TB 517 S/TB 522 S/TB

GS 517 TB

textielborstel met borstelstrip 517 TBB 522 TBB

textielborstel met schraapprofiel 510 TBK 517 TBK 522 TBK 527 TBK

inbouwraam
inbouwraamhoogte

500/13  
15,5 mm

500/20  
20 mm

500/25  
25 mm

500/30  
30 mm

500/20  
20 mm

500/25  
25 mm

500/46  
46 mm

KADETT 
(kunststof)

DIPLOMAAT MARSCHALL PLAZA RADIAAL GS 517 SENATOR

Legenda: 

Kort overzicht
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<2000

emco DIPLOMAAT

Uitermate geschikt voor hotels, kantoorgebouwen, huisart-
senpraktijken en ééngezinswoningen

De emco entreematten van het type DIPLOMAAT zijn ge-
schikt voor entrees met een normale tot hoge frequentie. 
Door de verschillende combinaties is er voor iedere entree 
een passende oplossing – tegen extreem verkeer, weersbe-
stendig en voor gebouwen met een speciaal architectonisch 
ontworpen entree. 

normaal hoog

<400



Zone 1, buitentoepassing: DIPLOMAAT 522 G
Zone 2, binnentoepassing: DIPLOMAAT 522 R
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap
R 11 (Type RK: R 10) volgens DIN 51130

Kleuren: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige, blauw,
speciale kleuren verkrijgbaar: mauve, blauwgrijs, 
bruin, rood, turquoise, koningsblauw, zand en 
paars. Geldt niet voor type 510 R en 510 RK.

Brandbestendig: type 517R, 522R en 527R: in de kleuren blauwgrijs 
en antraciet brandbestendig volgens Euronorm 
Cfl-s1 (evenals B1) leverbaar. (Getest volgens het 
Textiles & Flooring Institute GmbH).

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm volgens  
DIN 18650. 

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: inpandige en overdekte entree

Belasting: normaal tot hoog

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
In alle vormen leverbaar.  

Passages: < 2000 passages per dag (Type 510R en 510RK tot 
400 passages per dag).

Begaanbaar/
Berijdbaar: 

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste,
ruwharige tapijtstroken
Type RB:   met tussen de profielen
 gemonteerde borstelstrip
Type RK:   met tussen de profielen
 gemonteerde schraapprofielen

met tapijtinlage

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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510 R 5 10 8,9
500/13 15,5 x 25 x 3 aluminium 3 3 3

510 RK 5 10 10,8

517 R 5 17 9,2

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium,  
r.v.s.2) 3 3 3 3517 RB 5 17 10,1

517 RK 5 17 10,3

522 R 5 22 10,0

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium,  
r.v.s.2),  

messing
3 3 3 3 3522 RB 5 22 11,8

522 RK 5 22 12,3

527 R 5 27 10,5
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium,  
r.v.s.,2) 

messing)
3 3

527 RK 5 27 13,0

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4) details voor toebehoren p. 66-69

DIN 18650

DIN 51130

De meest succesvolle entreemat met vervangbare 
inlage. Voor woon- en bedrijfsgebouwen met 
gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT
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emco DIPLOMAAT met tapijtinlage (R)

emco DIPLOMAAT met tapijtinlage en schraapprofiel (RK)

emco DIPLOMAAT met tapijtinlage en borstelstrip (RB)

510 R

510 RK

517 RB

522 R

522 RK

517 R

517 RK

522 RB

527 R

527 RK

Belasting: normaal

Belasting: normaal
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 13 (Type TBK: R 10) conform 
DIN 51130

Kleuren: grijs, antraciet

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm volgens  
DIN 18650. 

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: inpandige en overdekte entree

Belasting: normaal tot hoog 

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
In alle vormen leverbaar. 

Passages: < 2000 passages per dag (Type 510TB en 510TBK tot 
800 passages per dag).

Begaanbaar/
berijdbaar

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste,
textielborstel uit polypropyleen met monofila-
mentstructuur.
Type TBB:  met tussen de profielen gemonteerde 

borstelstrip
Type TBK:   met tussen de profielen gemonteerd 

schraapprofiel

met textielborstelinlage

DIN 18650

DIN 51130

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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510 TB 5 10 9,1
500/13 15,5 x 25 x 3 aluminium 3 3 3

510 TBK 5 10 11,0

517 TB 5 17 9,4

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium
r.v.s.2) 3 3 3 3517 TBB 5 17 10,3

517 TBK 5 17 10,5

522 TB 5 22 10,2

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3 3 3 3522 TBB 5 22 12,0

522 TBK 5 22 12,5

527 TB 5 27 10,7
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3

527 TBK 5 27 13,2

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1)  afstandhouder van rubber

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 58
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4) details voor toebehoren p. 66-69

De betrouwbare met speciale afvoerfunctie. Voor alle gebouwen 
met gemiddelde frequentie met een hoogwaardige optiek.  
Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil.  

emco DIPLOMAAT
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emco DIPLOMAAT met textielborstelinlage (TB)

emco DIPLOMAAT met textielborstelinlage en schraapprofiel (TBK)

emco DIPLOMAAT met textielborstelinlage en borstelstrip (TBB)

510 TB

510 TBK

517 TBB

522 TB

522 TBK

517 TB

517 TBK

522 TBB

527 TB

527 TBK

Belasting: normaal

Belasting: normaal

Nieuw 

Nieuw

Nieuw 
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 9 conform DIN 51130

Kleuren: zwart 

Brandbestendig: Type 517G, 522G en46 527G: in de kleuren blauwgrijs 
en antraciet brandbestendig volgens Euronorm 
Cfl-s1 (evenals B1) leverbaar. (Getest volgens het 
Textiles & Flooring Institute GmbH).

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen: 

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automa-
tische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: buiten

Belasting: normaal tot hoog

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
In alle vormen leverbaar. 

Passages: < 2000 passages per dag (Type 510G en 510GK tot 
800 passages per dag).

Begaanbaar/
berijdbaar

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium  
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige, 
gekartelde rubberinlagen. 
Type GB:  met tussen de profielen gemonteerde 

borstelstrip
Type GK:   met tussen de profielen gemonteerd 

schraapprofiel

DIN 18650

DIN 51130

met rubberinlage

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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510 G 5 10 11,5
500/13 15,5 x 25 x 3 aluminium 3 3 3

510 GK 5 10 12,8

517 G 5 17 14,4

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium
r.v.s.2) 3 3 3 3517 GB 5 17 15,2

517 GK 5 17 16,5

522 G 5 22 14,3

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3 3 3 3522 GB 5 22 14,9

522 GK 5 22 15,7

527 G 5 27 17,0
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3

527 GK 5 27 17,1

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1)  afstandhouder van rubber

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 58
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4) details voor toebehoren p. 66-69

De weersbestendige entreemat voor woon-, administratie- 
en bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.  
Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. 

emco DIPLOMAAT
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emco DIPLOMAAT met rubberinlage (G)

emco DIPLOMAAT met rubberinlage en schraapprofiel (GK)

510 G

510 GK

522 G

522 GK

517 G

517 GK

522 GB

527 G

527 GK

Belasting: normaal

Belasting: normaal

517 GB

emco DIPLOMAAT met rubberinlage en borstelstrip (GB)
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 13 conform DIN 51130
 

Kleuren: cassetteborstel: grijs, zwart

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen: 

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automa-
tische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: buiten

Belasting: normaal tot zwaar 

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
Niet te leveren met borstelstrip. In alle vormen 
leverbaar.

Passages: < 2000 passages per dag (Type CB tot 400 
passages per dag).

Begaanbaar/
berijdbaar:

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige
cassetteprofielen met
Type CB:   parallel gemonteerde borstels. 
Type CBI:   haaks op elkaar gemonteerde borstels. 

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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510 CB 5 105) 11,5 500/13 15,5 x 25 x 3 aluminium 3 3 3

517 CB 5 175) 11,6
500/20 20 x 30 x 3 

20 x 25 x 3
aluminium

r.v.s.2) 3 3 3 3
517 CBI 5 175) 11,6

522 CB 5 225) 12,5
500/25

25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3 3 3 3

522 CBI 5 225) 12,5

527 CB 5 275) 14,5
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3

527 CBI 5 275) 14,5

DIN 18650

DIN 51130

met cassetteborstel

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber
5) daadwerkelijke mathoogte: + 1 tot 2 mm.

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69

De „beste” tegen extra veel grof vuil. Voor  
woon-, administratie- en bedrijfsgebouwen 
 met gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT
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emco DIPLOMAAT met cassetteborstel (CB)

emco DIPLOMAAT met cassetteborstel IMAGE (CBI) 

510 CB

517 CBI

522 CB

527 CBI

517 CB

522 CBI

527 CB

Belasting: normaal
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 9 (rubberinlage) en R 13 
(cassetteborstel) conform DIN 51130
 

Kleuren: rubber inlagen: zwart

cassetteborstels: grijs, zwart

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen: 

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor 
automatische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux 

Toepassing: buiten

Belasting: normaal tot zwaar

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
Niet te leveren met borstelstrip. In alle vormen 
leverbaar.

Passages: < 2000 passages per dag (Type 510 GCB tot 400 
passages per dag) 

Begaanbaar/
berijdbaar: 

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium  
draagprofiel 

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,
gekartelde rubberinlagen gecombineerd met 
cassetteprofielen met parallel gemonteerde 
borstels.

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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510 GCB 5 105) 11,1 500/13 15,5 x 25 x 3 aluminium 3 3 3

517 GCB 5 175) 13,7 500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium
r.v.s.2) 3 3 3 3

522 GCB 5 225) 14,0 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium 
messing 

r.v.s.2)
3 3 3 3 3

527 GCB 5 275) 15,8 500/30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium 
messing 

r.v.s.2)
3 3

DIN 18650

DIN 51130

met rubberinlage en cassetteborstel

De weersbestendige entreemat met extra kracht tegen 
een groot vuilaanbod. Voor woon-, administratie- en 
bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber
5) daadwerkelijke mathoogte: + 1 tot 2 mm.

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69
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emco DIPLOMAAT met rubberinlage en cassetteborstel (GCB) 

510 GCB

522 GCB

517 GCB

527 GCB

Belasting: normaal
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 11 (tapijtstroken), R 13 
(cassetteborstel) en R 9 (rubberinlage) conform  
DIN 51130

Kleuren: standaard tapijtstrook: lichtgrijs, antraciet, beige, 
blauw, speciale kleuren verkrijgbaar: mauve, 
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw, 
zand en paars. cassetteborstel: grijs, zwart

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen: 

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automa-
tische deursystemen conform DIN 18650

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: inpandige en overdekte entree

Belasting: normaal tot sterk

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
Niet te leveren met borstelstrip. In alle vormen 
leverbaar.

Passages: < 2000 passages per dag (Type 510 RCB en 510 RG 
tot 400 passages per dag). 

Begaanbaar/
berijdbaar: 

rolstoelen, winkelwagens, transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium  
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige, 
ruwharige tapijtstroken gecombineerd met:
Type RCB:   parallel gemonteerde cassetteborstels. 
Type RG:   gekartelde rubberinlagen. 

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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510 RCB 5 105) 9,8
500/13 15,5 x 25 x 3 aluminium 3 3 3

510 RG 5 10 10,2

517 RCB 5 175) 10,6
500/20 20 x 30 x 3 

20 x 25 x 3
aluminium

r.v.s.2) 3 3 3 3
517 RG 5 17 11,8

522 RCB 5 225) 11,7
500/25

25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3 3 3 3

522 RG 5 22 12,2

527 RCB 5 275) 12,3
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3

527 RG 5 27 13,8

DIN 18650

DIN 51130

met tapijtinlage en cassetteborstel
met tapijt- en rubberinlage

Het multitalent voor de zones 1 en 2.  
Voor woon-, administratie- en bedrijfsgebouwen  
met gemiddelde frequentie.

emco DIPLOMAAT 

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber
5) daadwerkelijke mathoogte: + 1 tot 2 mm.

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69
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emco DIPLOMAAT met tapijtinlage en cassetteborstel (RCB) 

emco DIPLOMAAT met tapijt- en rubberinlage (RG) 

510 RCB

510 RG

522 RCB

522 RG

517 RCB

517 RG

527 RCB

527 RG

Belasting: normaal

Belasting: normaal
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Kleuren: 12 standaardkleuren/standaarddessins: zwart, 
antraciet, grijs, bruin en beige. 
Unikleur: blauw en rood.

Brandbestendig: de Maximusinlage is brandbestendig conform  
EN 13501 – classificatie Bfl-s1, gekeurd door Textiles 
& Flooring Institute GmbH (TFI).

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen: 

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor 
automatische deursystemen conform DIN 18650. 

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: binnen

Belasting: normaal

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, is zowel in de 
lengte als in de breedte volledig op maat te maken. 
In alle vormen leverbaar.

Passages: < 1000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar: 

rolstoelen, kinderwagens, winkelwagens, 
transportkarretjes

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium  
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste MAXIMUS-inlagen van 
100 % polyamide met een rugcoating van vinyl.

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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517 M 5 17 9,2 500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3 aluminiumr.v.s.2) 3 3 3 3

522 M 5 22 10,0 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3 3 3 3

527 M 5 27 10,5 500/30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3

DIN 18650

met MAXIMUS inlage

De stijlvolle entreemat. Voor alle  
gebouwen met een normale frequentie  
en individuele vormgeving.

emco DIPLOMAAT

Kleuren: 

80.01
zwart

81.01
zwart 

gedessineerd

80.02
antraciet

81.02
antraciet 

gedessineerd

80.03
grijs

81.03
grijs 

gedessineerd

80.04
bruin

81.04
bruin 

gedessineerd

80.05
beige

81.05
beige 

gedessineerd

80.06
blauw

80.07
rood

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69
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Project: entree van het scholingscentrum emco, Lingen

emco DIPLOMAAT met MAXIMUS inlage

517 M

527 M

522 M
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emco MARSCHALL, emco PLAZA

Voor gebouwen met een extreem zware frequentie 

In zone 2 zorgen de emo MARSCHALL en PLAZA voor een 
schone binnentoepassing en een harmonische indruk. Hier 
wordt met de hulp van tapijtinlagen, eventueel gecombi-
neerd met rubber inlagen, textielborstel of cassetteborstel 
vuil opgevangen. De emco inlagen zijn probleemloos te ver-
vangen. 

extreem extreem ++

kg

>2000 >5000



Project: stadgalerij te Schweinfurt
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 9 (rubber), R 11 (tapijtstrook) 
en R 13 (textiel- en cassetteborstel) conform  
DIN 51130

Kleuren: standaard tapijtstrook: lichtgrijs, antraciet, beige, 
blauw, speciale kleuren verkrijgbaar: mauve, 
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw, 
zand en paars.
rubber: zwart
cassetteborstel: grijs, zwart
textielborstel: grijs antraciet

Brandbestendig: Type 517 S/R en 522 S/R: in de kleuren blauwgrijs en 
antraciet brandbestendig volgens Euronorm Cfl-s1 
leverbaar. 
Type 517 S/G en 522 S/G volgens Euronorm Bfl-s1 
leverbaar. 

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor automa-
tische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: : inpandige en overdekte entree

Belasting: extreem

Omschrijving: oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat 
geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als in 
de breedte volledig op maat te maken. In alle 
vormen leverbaar.

Passages: 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar: 

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, 
personenauto, heftruck

Draagprofiel: versterkt contactgeluidgedempt aluminium 
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige, 
ruwharige tapijtstroken gecombineerd met: 
Typ RG: gekartelde rubber inlagen 
Typ RCB:  parallel gemonteerde cassette- 
 borstels
Typ TB: textielborstel uit polypropyleen met  
 monofilamentstructuur

 

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3)) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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517 S/R 5 17 12,7

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium
r.v.s.2) 3 3 3 3

517 S/RG 5 17 14,7

517 S/RCB 5 17 5) 14,0

517 S/TB 5 17 12,9

522 S/R 5 22 15,0

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium
messing

r.v.s.2)
3 3 3 3 3

522 S/RG 5 22 18,0

522 S/RCB 5 22 5) 17,5

522 S/TB 5 22 15,2

DIN 18650

DIN 51130

emco MARSCHALL

Het multitalent onder de belastbare uitvoeringen voor de zones 1 en 2.
Voor gebouwen met extreme frequentie, zoals winkelcentra en lucht-
havens. Uitermate geschikt voor de opname van grof en fijn vuil. 

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber
5) daadwerkelijke mathoogte van de inlage CB: 

+ 1 tot 2 mm

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69
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emco MARSCHALL met tapijtinlage (R)

emco MARSCHALL met tapijt- en rubberinlage (RG)

emco MARSCHALL met tapijtinlage en cassetteborstel (RCB)

emco MARSCHALL met textielborstelinlage (TB)

517 S/R

517 S/RG

517 S/RCB

517 S/TB

522 S/R

522 S/RG

522 S/RCB

522 S/TB

Nieuw

Grove vezel

Grove vezel

Grove vezel
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 9 (rubber) en R 13 
(cassetteborstel) conform DIN 51130

Kleuren: rubber: zwart

cassetteborstel: grijs, zwart

Brandbestendig: type 517 S/G en 522 S/G brandbestendig volgens 
Euronorm Bfl-s1 (evenals B1) leverbaar. (Getest 
volgens het Textiles & Flooring Institute GmbH)

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen: 

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor 
automatische deursystemen conform DIN 18650. 

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Toepassing: buiten

Belasting: extreem

Omschrijving: oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat 
geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als 
in de breedte volledig op maat te maken. In alle 
vormen leverbaar.

Passages: 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar: 

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, 
personenauto, heftruck

Draagprofiel: versterkt contactgeluidgedempt aluminium 
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige, 
gekartelde rubberinlage en/of cassetteborstel 
met parallel gemonteerde borstels.

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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517 S/G 5 17 16,8

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium, 
r.v.s. 2)) 3 3 3 3517 S/CB 5 17 5) 15,3

517 S/GCB 5 17 5) 16,0

522 S/G 5 22 21,0

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium, 
r.v.s.2), 

messing
3 3 3 3 3522 S/CB 5 22 5) 18,5

522 S/GCB 5 22 5) 20,5

DIN 18650

DIN 51130

De weersbestendige entreemat onder de belastbare 
uitvoeringen. Voor gebouwen met extreme frequentie.  
Uitermate geschikt voor de opname van grof en fijn vuil. 

emco MARSCHALL

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber
5) daadwerkelijke mathoogte van de inlage CB: 

+ 1 tot 2 mm

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69
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Shopping-Center, Londen

emco MARSCHALL met rubberinlage (G)

emco MARSCHALL met cassetteborstel (CB)

emco MARSCHALL met rubberinlage en cassetteborstel (GCB)

517 S/G

517 S/CB

517 S/GCB

522 S/G

522 S/CB

522 S/GCB
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 9 (rubber), R 11 (tapijt-
strookinlage) en R 13
(cassetteborstel) conform DIN 51130 

Kleuren: rubber: zwart 

cassetteborstel: grijs, zwart

tapijtinlage: standaard:  lichtgrijs, antraciet, 
beige, blauw, speciale kleuren verkrijgbaar: 
mauve, blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, 
koningsblauw, zand en paars

Brandbestendig: brandbestendig volgens Euronorm 
542 S/G Bfl-s1 
542 S/R Cfl-s1 voor de kleuren lichtgrijs en 
antraciet leverbaar. (Getest volgens het Textiles & 
Flooring Institute GmbH)

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor 
automatische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux

DIN 18650

DIN 51130

Type Staafafstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal

542 S/G 5 42 34,1

500/46 47,5 x 35 x 4,5 
46 x 25 x 3 aluminium, r.v.s.2)

542 S/CB 5 42 27,7

542 S/GCB 5 42 5) 31,1

542 S/R 5 42 25,0

542 S/RG 5 42 29,3

542 S/RCB 5 42 5) 26,4

Toepassing: buitenentree:  
type 542 S/G, 542 S/CB en 542 S/GCB
inpandige en overdekte buitenentree:  
type 542 S/R, 542 S/RG en 542 S/RCB

Belasting: extreem ++

Omschrijving: oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat 
geschikt voor rolstoelen, is zowel in de lengte als 
in de breedte op maat te maken. Tevens berijd-
baar met transportkarretjes en heftruck. Door de 
bijzondere hoogte en profielvorm kan er meer vuil 
tussen de profielen worden opgenomen.

Passages: > 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar: 

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, 
personenauto, heftruck

Draagprofiel: dikwandig, contactgeluidgedempt aluminium 
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige,  
ruwharige tapijtstroken, eventueel gecombineerd 
met de gekartelde rubberinlage en/of cassette-
borstel met parallel gemonteerde borstels.

emco PLAZA

De sterkste onder de belastbare uitvoeringen. Voor 
een betere vuilopname in gebouwen met extreme 
frequentie, zoals winkelcentra en luchthavens. 

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber
5) daadwerkelijke mathoogte van de inlage CB: 

+ 1 tot 2 mm

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74
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Treinstation Liège-Guillemins, Luik, België

emco PLAZA met rubberinlage (G)

emco PLAZA met rubberinlage en cassetteborstel (GCB)

emco PLAZA met tapijt- en rubberinlage (RG)

emco PLAZA met cassetteborstel (CB)

emco PLAZA met tapijtinlage (R)

emco PLAZA met tapijtinlage en cassetteborstel (RCB)

Grove vezel

Grove vezel Grove vezel

542 S/G

542 S/GCB

542 S/RG

542 S/CB

542 S/R

542 S/RCB
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emco SENATOR, emco RADIAAL,  
emco KADETT en emco GS 517 

Perfect voor entrees met speciale vormen

Voor de binnen- en overdekte buitenentree biedt emco voor 
iedere toepassing de juiste entreemat. De emco SENATOR 
zorgt met het extra brede profiel voor een harmonische 
vormgeving in combinatie met een hoge belastbaarheid. De 
emco RADIAAL is de oplossing voor architectonisch indruk-
wekkende projecten met ronde vormen. Een alternatief als 
gesloten mat (GS 517) kan toegepast worden voor gebouwen 
met extreme frequentie, bijvoorbeeld winkelcentra. De emco 
KADETT biedt een speciale oplossing voor entrees met detec-
tiepoortjes. 



Project: Kantoorgebouw te Glasgow, Schotland
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Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 11 conform DIN 51130

Kleuren: tapijtinlage standaard: lichtgrijs, antraciet, beige, 
blauw, speciale kleuren verkrijgbaar: mauve, 
blauwgrijs, bruin, rood, turquoise, koningsblauw, 
zand en paars

Maximus-inlage: 12 standaardkleuren/standaard-
dessins (uni- en gedessineerde kleuren): zwart, 
antraciet, grijs, bruin en beige. Uni: blauw en 
rood. De toepassing met logo in aluminium 
profiel is eventueel ook leverbaar. 

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Automatische 
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor
automatische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux

DIN 18650

DIN 51130
Toepassing: binnen en overdekte buitenentree

Belasting: normaal, type 522 W/SR: extreem 

Omschrijving: oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare entreemat 
met extra brede profielen. Geschikt voor 
rolstoelen, is zowel in de lengte als in de breedte 
volledig op maat te maken. In alle vormen 
leverbaar. 

Passages: < 2000 passages per dag (type 522 M tot 1000 
passages per dag).

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes,
type W/SR: ook personenauto en heftruck

Draagprofiel: dikwandig, contactgeluidgedempt aluminium 
draagprofiel

Loopvlak: type R/SR:  geïntegreerde, slijtvaste, weers-
bestendige tapijtstrookinlagen. 

type RB/RK:  met tussen de profielen gemonteerd 
borstelstrip en schraapprofiel.

type M:   geïntegreerde, slijtvaste MAXIMUS-
inlagen van 100 % polyamide met 
een rugcoating van vinyl.

Type
Staaf- 

afstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3) Toebehoren4)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal
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522 W/R 5 22 10,6

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium,  
r.v.s. 2), 

messing

3 3 3 3 3

522 W/RB 5 22 13,0 3 3 3 3 3

522 W/RK 5 22 12,5 3 3 3 3 3

522 WS/R 5 22 15,4 3 3 3 3 3

522 W/M 5 22 10,6 3 3 3 3 3

met tapijtinlage
met MAXIMUS inlage

Het extra brede profiel voor alle gebouwen waarin hoge eisen 
worden gesteld aan de belastbaarheid en een harmonische 
vormgeving. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. 

emco SENATOR

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74

4)  details voor toebehoren p. 66-69
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NINO-Hochhaus, Nordhorn

emco SENATOR met tapijtinlage (R)

emco SENATOR met tapijtinlage en schraapprofiel (RK)

emco SENATOR met inlage MAXIMUS (M)

emco SENATOR met tapijtinlage en borstelstrip (RB)

emco SENATOR versterkt profiel met tapijtinlage (R) Belasting: extreem

522 W/R

522 W/RK

522 W/M 522 W/M

522 W/RB

522 WS/R

emco SENATOR IMAGE met inlage MAXIMUS (M) Bedrukbaar

55 



Type Staafafstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal

522 RD/R 5 22 19,2 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium, r.v.s.2), 
messing

Max. profiellengte 3000 mm

M
in

im
al

e 
st

ra
al

 R
 6

00

Toepassing: binnen en overdekte buitenentree

Belasting: sterk tot extreem

Omschrijving: slijtvaste, radiaal entreemat; inbouwraam en 
entreemat als een eenheid; geschikt voor 
rolstoelen. Tevens berijdbaar met heftruck en 
personenauto. In alle vormen leverbaar.

Passages: > 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, 
personenauto, heftruck 

Draagprofiel: sterk contactgeluidgedempt aluminium 
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste, weersbestendige 
ruwharige tapijtstroken

Slipvastheid: slipvaste eigenschap R 11 

Kleuren: standaard: lichtgrijs, antraciet, beige, blauw,
speciale kleuren verkrijgbaar: mauve, blauwgrijs, 
bruin, rood, turquoise, koningsblauw, zand en 
paars

Brandbestendig: brandbestendig volgens Euronorm Cfl-s1 (evenals 
B1) leverbaar. (Getest volgens het Textiles & 
Flooring Institute GmbH)

Verbinding: versterkt contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Automatische 
deursystemen:

staafafstand optioneel ook in 3 mm voor 
automatische deursystemen conform DIN 18650.

Bestektekst: www.emco.de/benelux

DIN 18650

DIN 51130

met tapijtinlage

De uitvoering voor architectonisch indruk-
wekkende projekten. Perfect in vorm voor 
alle entrees met ronde vormen.

emco RADIAAL

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber

2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74
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Project: Kantoorgebouw te Glasgow, Schotland

emco RADIAAL (RD) met tapijtinlage (R)

522 RD/R
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Type Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam3)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal

GS517 G 17 17,4

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3 aluminium, r.v.s.2)GS517 TB 17 14,8

GS517 M 17 15,2

Toepassing: buiten: GS 517 G
binnen en overdekte buitenentree: GS 517 TB
binnen: GS 517 M

Belasting: sterk tot extreem

Omschrijving: gesloten, slijtvaste entreemat met geïntegreerd 
schraapprofiel; geschikt voor rolstoelen. 

Passages: > 2000 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes, 
heftruck

Draagprofiel: versterkt contactgeluidgedempt aluminium
draagprofiel

Loopvlak: geïntegreerde, slijtvaste 
Type G:  weersbestendige gekartelde rubber-

inlage.
Type TB:  weersbestendige textielborstel
 van polypropyleen met monofilament- 
 structuur.
Type M:   MAXIMUSinlagen van 100 % polyamide 

met een rugcoating van vinyl. 

Kleuren: rubber: zwart

textielborstel: grijs, antraciet

maximus: 12 standaardkleuren/standaarddessins 
(uni- en gedessineerde kleuren): zwart, antraciet, 
grijs, bruin en beige. Uni: blauw en rood.

Brandbestendig: brandbestendig volgens Euronorm
type GS 517 TB: Cfl-s1 (evenals B1)
type GS 517 M: Bfl-s1 (evenals B1). (Getest volgens 
het Textiles & Flooring Institute GmbH)

Verbinding: met kunststof ommantelde staaldraad

Bestektekst: www.emco.de/benelux

gesloten profiel

Het alternatief in gesloten uitvoering voor gebouwen 
met extreme frequentie. Uitermate geschikt voor de 
opname van zowel grof als fijn vuil.

emco GS 517

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73 2) r.v.s., materiaalnummer 1.4301 (V2A)
3) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74
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emco GS 517 met inlage MAXIMUS (M)

emco GS 517 met rubberinlage (G) emco GS 517 met textielborstelinlage (TB)

GS 517 G

GS 517 M

GS 517 TB
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Toepassing: binnen en overdekte buitenentree: 515 R

Belasting: normaal tot sterk

Omschrijving: oprolbare, slijtvaste entreemat, geschikt voor 
rolstoelen, is zowel in de lengte als in de breedte 
volledig op maat te maken. In alle vormen 
leverbaar. 

Passages: tot 400 passages per dag

Begaanbaar/
berijdbaar:

winkelwagens, rolstoelen, transportkarretjes

Draagprofiel: type 515 R:  van lichtgrijs, hoogwaardige harde  
 kunststof; aan de onderzijde voorzien  
 van antislipstroken (temperatuur- 
 bestendig tot ca. 40 °C)

Loopvlak: type 515 R: geïntegreerde, slijtvaste,
verrottingsvaste, ruwharige tapijtstroken.

Kleuren: type 515 R: tapijtkleuren: lichtgrijs, antraciet, beige 
en blauw 

Verbinding: met kunststof ommantelde staalkabel

Bestektekst: www.emco.de/benelux

Type Staafafstand1)  
(mm.)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

Inbouwraam2)

Inbouwraamtype
Afm. 

(H x B x D) 
in mm

Materiaal

515 R 5 15 6,2 500/18 18 x 28 x 3 aluminium

De meest geschikte entreemat voor entrees 
met detectiepoortjes. Uitermate geschikt 
voor de opname van grof en fijn vuil. 

emco KADETT

Mattendeling volgens fabrieksnorm p. 73
1) afstandhouder van rubber

2) details m.b.t. inbouwramen p. 62
 meerprijzen voor rondingen,  

uitsparingen en afschuiningen p. 74
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Project: Camel Store, Lingen

emco KADETT kunststof mat met tapijtinlage (R)

515 R

61 Technische wijzigingen voorbehouden. Per: 01.01.2013



Type Afm.(H x B x D) 
in mm Materiaal

500 / 13 15,5 x 25 x 3 aluminium

500 / 18 18 x 28 x 3 aluminium

500 / 20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

aluminium, 
r.v.s.

500 / 25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

aluminium, 
messing, 

r.v.s.

500 / 30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

aluminium, 
messing, 

r.v.s.

500 / 46 47,5 x 35 x 4,5 
46 x 25 x 3

aluminium, 
r.v.s.

Inbouwraam type 500 met hoekprofie-
len, hoeken in verstek gezaagd. Maat-
vaste schroefverbindingen d.m.v. mee-
geleverde hoekverbindingen. Levering 
inclusief inmetselankers. Bij toepassing 
in een natte omgeving kunnen desge-
wenst roestvaststalen inmetselankers 
geleverd worden. De inbouwramen zijn 
gereed voor plaatsing resp. kant en klaar 
in de verpakking (bijv. ramen met rond-
lopende uitsparing of ramen met meer-
dere inkepingen).

Type r.v.s.Type messing

Bestekteksten: www.emco.de/benelux

Type aluminium

emco Inbouwraam 500

*materiaalnummer 1.4301 (V2A)
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* materiaalnr. 1.4301 (V2A)

Bestekteksten: www.emco.de/benelux 

Type Materiaal Materiaaldikte (mm)

T-profiel aluminium 1,2

Afdekprofiel r.v.s.* 1,5

Aanloopprofiel aluminium 1,5

Inbouwinstructies
Het inbouwraam (1) moet gelijk liggen 
met de afwerkvloer (2) en in het matbed 
aansluiten op de vloerbedekking (3). 
Matondergrond en matbed: de maton-
dergrond (4), meestal cementdekvloer, 
moet absoluut vlak zijn. Als er oneffen-
heden in het matbed zitten, moeten 
deze vóór plaatsing van de mat wegge-
werkt worden. Wij raden in dergelijke 
gevallen aan vloeibare betonmortel te 
gebruiken. Het raamanker (5) wordt vast 
in het beton gesmeerd.

emco T-profiel
r.v.s.-profiel voor de optische scheiding 
van elkaar rakende entreematten.
Verkrijgbaar voor de mathoogten 17 en 
22 mm.

emco Afdekprofiel
Oppervlak (V2A) geborsteld en geslepen, 
ter bescherming en ter afdekking van 
hoeken en schuine zaagsneden bij en-
treematten met speciale vormen.

emco Aanloopprofiel
Het aanloopprofiel garandeert door zijn 
schuinte een veilige loopbeweging.
Voor entreematten DIPLOMAAT (hoog-
ten 10, 17 en 22 mm) die op een vlakke
afwerkvloer gelegd worden. Met een ge-
profileerd loopvlak.

eenzijdig tweezijdig rondom

* de daadwerkelijke hoogten van de afdekprofielen kunnen materiaalgebonden hoger zijn

Inbouwinstructies

emco Afdekprofiel

emco Aanloopprofiel

T-profiel

emco Toebehoren
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Het verlichte raamsysteem voor entree-
matten, ook met r.v.s.-profiel

Wijs de juiste weg – met het nieuwe, 
verlichte inbouwraam emco LUMINA. 
Combineer de beproefde emco entree-
matten met het nieuwe led-inbouw-
raamsysteem en maak van uw entree 
een bijzondere blikvanger. Op het vlieg-
veld, in het hotel of de winkel – het ver-
lichte emco inbouwraam combineert 
praktische aspecten met bijzondere ele-
gantie.

Het verlichte raam emco LUMINA biedt 
talrijke voordelen:
 • absoluut energiebesparend
 • gemakkelijke montage
 • tot 100.000 uur levensduur
 • waterdichte, stootvaste led-lijst
 • geschikt voor binnen- en  
buitentoepassing
 • individuele vormgevings- 
mogelijkheden
 • zeer modern design
 • stijlvolle blikvanger

emco LUMINA, emco LUMINA VIA, emco r.v.s.-profiel

Project: emco entree fabriek 1, Lingen

64



50

emco r.v.s.-profiel

Waardeer uw entree verder op met een 
opschrift / logo in een r.v.s.-profiel in uw 
entreematsysteem. Het gaat hierbij niet 
om een gewone opdruk, maar om een 
hoogwaardig, met een laser gesneden 
r.v.s.-profiel dat vast in de entreemat ge-
integreerd is. Geschikt voor de mattypen 
DIPLOMAAT 517 en 522, SENATOR.

emco LUMINA VIA

Het nieuwe, verlichte inbouwraam 
emco LUMINA VIA is een elegante en 
comfortabele aanvulling op de entree-
matsystemen. De kleuren van het ver-
lichte inbouwraam kunnen individueel 
worden gekozen. De besturing vindt 
plaats naar wens met een afstandsbe-
diening, iPad of Smartphone. emco  
LUMINA VIA is een fijngebouwd raam-
werk voor entreematten, schoonloopzo-
nes, wand- en vloerroosters. Het is zowel 
binnen als buiten toe te passen en is te-
vens berijdbaar.

Hoek- / afdekprofiel: aluminium EN 
AW-6060 T66 naturel geanodiseerd*
Nominale spanning: 12VDC
Ledkleuren: monochroom (wit) of RGB 
(Multicolor)
Vermogen monochroom: 7 W/m1

Vermogen RGB / Multicolor: 7.5 W/m1

Levensduur led: tot 100.000 uur
Omgevingstemperatuur: -40 tot +85 °C
Beschermingsklasse: III extra lage spanning
Beschermingsgraad (verlicht inbouwraam): 
IP68 (3m)
Materiaal: aluminium, volledig aangegoten
Aangietmateriaal: 2C polyurethaan-giethars
Belasting: geschikt voor de montage in de 
vloer, beloopbaar en geschikt voor wagens
met luchtbanden, 30 kN (conform NEN EN 
60598-2-13)
Uv-bestendigheid: is voorhanden
Gewicht: ca. 750g/m1

Verbinders: stootverbinders /  
hoekverbinders 90°*
* andere op aanvraag mogelijk

emco LUMINA

Het verlichte inbouwraam bestaat uit 
een basis- en een led-opnameprofiel van 
naturel geanodiseerd aluminium. Boven 
op het opnameprofiel zijn leds beves-
tigd, die waterdicht en stootvast met 
transparante kunststof omhuld zijn. De 
elektrische installatie van de leds vol-
doet aan de internationale bescher-
mingsgraad IP 66. Het opnameprofiel 
wordt aan de zijkant in het basisprofiel 
geklikt, zodat de led-techniek in het pro-
fiel wordt ingesloten. Het op deze ma-
nier samengestelde, verlichte inbouw-
raam heeft een bovenkant van 30 mm, 
een onderkant van 52 mm en een hoogte 
van 25 mm. Alle types emco entreemat-
ten met een inbouwhoogte van 22 mm 
kunnen worden gecombineerd. Speciale 
vormen zoals cirkels en bogen zijn niet 
mogelijk. De led-slang is waterdicht  
(IP 66), stootvast met kunststof omman-
teld en is 6 x 12 mm groot. De slang is 
vast op het led-opnameprofiel beves-
tigd. 

Materiaal inbouwraam: Al Mg Si 0,5
Afmetingen inbouwraam:  
25 x 30 x 52 x 2,8 mm
Oppervlak voor beide profielen: naturel 
geanodiseerd E6 C0
Max. profiellengte: 3,5 m
Design van het basisprofiel (zichtbaar 
oppervlak): in de lengterichting geribbeld
Inbouwraam voor mathoogte: 22 mm
Geschikte mattypes: DIPLOMAAT,  
MARSCHALL, SENATOR, in 22 mm inbouw-
hoogte
Verlichting: aan weerszijden in looprichting
Led-afstand: 57,3 mm
Materiaal afdekkap: transparante kunststof
Led-kleur: wit
Temperatuurbereik: – 40 tot +85 °C
Spanning: 24 V

Bestekteksten: www.emco.de/benelux
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Om een effectief antwoord te bieden op 
de verhoogde vuilbelasting bij intensief 
gebruikte toegangszones, zijn vuilvang-
bakken voor het vuil onmisbaar. Deze 
vormen een eenheid met de zwaarder 
belastbare entreematten emco MAR-
SCHALL en emco PLAZA en als eenheid 
zijn deze onovertroffen in hun reinigen-
de werking en hun praktische eigen-
schappen.

Opbouw: Een systeem voor het opvan-
gen van vuil kan bestaan uit een éénde-
lige bak of uit meerdere bakken die door 
de modulaire eigenschappen in breedte 
en diepte variabel zijn. Afhankelijk van 
de visuele en functionele gezichtspun-
ten wordt de entreemat in dezelfde ma-
ten zonder raamwerk of overlappend 
met een raamwerk geproduceerd.

Vrijheid voor individuele vormgeving:
Ondanks de rechthoekige vorm van de 
vuilvangbakken gelden geen beperkin-
gen voor een creatieve vormgeving van 
de entreematten. Vanuit architecto-
nisch oogpunt vragen bijzonder aan-
trekkelijke entrees om een harmonisch 
geïntegreerde entreemat. In dergelijke 
gevallen worden de bakken daar ge-
plaatst waar het meeste vuil wordt bin-
nengedragen. De entreemat kan tot wil-
lekeurig ver buiten deze bakken door- 
lopen.

Speciale vormen: 
Voor een perfecte aanpassing aan het 
gebouw zijn vuilvangbakken ook ver-
krijgbaar in speciale vormen, zoals bijv. 
voor rondingen.

emco Vuilvangbakken 
types 5000, 5017, 5022, 5042 Nieuw Ook verkrijgbaar in 

speciale vormen.
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5000

5017 / 5022 / 5042

Type Bakhoogte 
(mm)

Totale 
hoogte 
(mm)

Inbouwhoogte 
(vanwege 

schroefverbin-
ding) (mm)

max. breedte 
van één deel 

(mm)

max. diepte 
van één deel 

(mm))

Gewicht 
(kg/m2)

5000 
Marschall/Plaza 53 – ca. 61 2800 1300 13,0

5017 
Marschall – 70 ca. 78 2800 1300 13,5

5022  
Marschall – 75 ca. 83 2800 1300 13,7

5042  
Plaza – 96 ca. 104 2700 1200 14,4

Materiaal: Waterdichte aluminium vuil-
vangbak (AlMg 1) met een vlakke onder-
grond voor een probleemloze reiniging. 
Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A).

Ondersteuningsprofielen: aluminium 
ondersteuningsprofielen (AlMgSi 0,5) 
voorzien van uitsparingen die op een af-
stand van max. 300 mm zijn aange-
bracht, zodat het water naar alle zijden 
kan worden afgevoerd. De profielen van 
de entreemat dienen haaks op de loop-
richting te liggen. 

Type 5000: De doorgezette rand als in-
bouwraam voor de entreemat vervalt. 
Vanwege de bijzondere maatvorm zijn 
de entreematten MARSCHALL type 522 S 
of PLAZA type 542 S groter en desge-
wenst verkrijgbaar met een bijbehorend 
inbouwraam.

Types 5017, 5022 en 5042: De oplegging 
voor de entreemat is in de vuilvangbak 
geïntegreerd.

Grotere afmetingen: Meerdere bakde-
len worden ter plaatse tot een systeem 
aan elkaar geschroefd.

Uitvoering: Met aangelaste inmetselan-
kers en naar wens met afvoerputje.

Afvoerputje: Complete afvoervoorzie-
ning bestaande uit een vlak deksel (Ø 80 
mm) van roestvaststaal, met kunststof 
aansluiting voor op de afvoer (Ø 1,5/2“).

Belastingsvoorschriften: P. 75

Bestekteksten: www.emco.de/benelux

Afvoerputje

Bakhoogte op maat te leveren

Nieuw Nu ook in roestvrij-

staal leverbaar. 

Mattenbreedte = Bakbreedte + x mm

Bakbreedte = Mattenbreedte + 10 mm

Max.  300

max.  300
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Als bijzonder effectief alternatief voor 
vuilvangbakken bieden emco onder-
constructies de mogelijkheid om ook bij 
bijzonder lange reinigingsintervallen ex-
treme vuilbelastingen aan te kunnen. 
De uitvoeringen B en C zijn verkrijgbaar 
in vaste inbouwhoogten, de uitvoering 
A maakt flexibele inbouwhoogten tot 
maximaal 280 mm mogelijk. emco on-
derconstructies zijn ontworpen om te 
worden gecombineerd met de zwaarder 
belastbare entreematten emco MAR-
SCHALL en PLAZA. De solide structuur 
van de PLAZA-types maakt het mogelijk 
om deze te plaatsen zonder gebruik te 
maken van een rooster.

Opbouw: Het inbouwraam bestaat uit 
hoekprofielen (r.v.s.). De hoeken zijn in 
verstek gezaagd en met plaatjes aan el-
kaar geschroefd. Grotere breedtes kun-
nen worden onderverdeeld met behulp 
van twee aan elkaar geschroefde hoek-
profielen. De inbouwramen worden ge-
leverd inclusief inmetselankers.

Bijzondere vormen: Voor een perfecte 
aanpassing aan de entree zijn onze on-
derconstructies ook in speciale vormen 
leverbaar, bijvoorbeeld rondingen. 
Vraag ons om informatie! 

Uitvoering A met rooster en MARSCHALL 522 S/R in vloerprofiel

Uitvoering A met rooster en  
MARSCHALL 522 S/R

Uitvoering A zonder rooster en  
PLAZA 542 S/R

Uitvoering B met rooster en  
MARSCHALL 522 S/R

Uitvoering C zonder rooster en  
PLAZA 542 S/R

emco onderconstructies
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Uitvoering Materiaal  
Inbouwraam

Afm. inbouwraam 
(H x B x D)  

in mm

Inbouwhoogten  
in mm

Max. afstand  
kokerprofielen 

(mm)

A 
met rooster 1.4301 (V2A) 46 x 25 x 3 195 - 280 700

B 
met rooster 1.4301 (V2A) 46 x 25 x 3 76, 86, 96, 126 700

C 
zonder rooster 1.4301 (V2A) 25 x 28 x 3 45, 55, 65, 75, 105 300

C 
zonder rooster 1.4301 (V2A) 46 x 25 x 3 66, 76, 86, 96, 126 300

Onderconstructie uitvoering A:
Dragende onderconstructie (thermisch 
verzinkt) bestaande uit diagonaal voor-
gespannen roosters, onderliggende ko-
kerprofielen en in hoogte verstelbare, 
staalverzinkte steunen.

Onderconstructie uitvoering B:
Dragende onderconstructie (thermisch 
verzinkt) bestaande uit diagonaal voor-
gespannen roosters en onderliggende 
kokerprofielen.

Onderconstructie uitvoering C:
Dragende onderconstructie (thermisch 
verzinkt) bestaande uit onderliggende 
kokerprofielen.

Onderconstructie uitvoering A: 
emco inbouwraam met roosterondersteuning en hoogteverstelling 

Onderconstructie uitvoering B: 
emco inbouwraam met roosterondersteuning en kokerprofielen 

Onderconstructie uitvoering C: 
emco inbouwraam met kokerprofielen 

Onderconstructie A, B en C: Alleen voor personenverkeer! Niet te berijden met transportkarretjes! 

Bestekteksten: www.emco.de/benelux

max.  700
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max.  300
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Emco entreematten zijn zo geconstrueerd dat het vuil hoofdzakelijk tussen de profie-
len valt. Toch is regelmatig onderhoud en reiniging raadzaam, omdat dit de reini-
gingskracht en levensduur van de mat verhoogd. Reinigingsfrequentie, -apparaten en 
-middelen zijn afhankelijk van de soort en de intensiteit van de verontreiniging.
Ook de jaargetijden spelen hierin een belangrijke rol. Denk hierbij in het bijzonder aan 
extreme situaties in de winter met sneeuw, in dit geval zijn kortere reinigingsinterval-
len noodzakelijk. In een dergelijk geval bevelen wij een dagelijkse reiniging aan. In 
entrees die sterk wisselen qua drukte adviseren wij de emco vuilvangbakken met af-
voerputje (voor emco entreematten van het type MARSCHALL en PLAZA).  

Voor de dagelijkse reiniging van de emco 
entreematten met tapijtinlage dient 
een krachtige stofzuiger te worden ge-
bruikt. De ruimtes tussen de borstels 
worden stapsgewijs schoongezogen en 
het vuil wordt bovendien tussen de ta-
pijtstroken uitgezogen. (1)

Onderhoudsreiniging: 

Na het schoonzuigen en oprollen dienen 
mat en matbed met een bezem te wor-
den gereinigd. (2) 

Vloerreiniging:

Na de reiniging met een stofzuiger en de 
reiniging van het matbed kan de mat 
met een hogedrukspuit worden schoon-
gespoten. Na een korte droogtijd kan de 
mat weer teruggeplaatst worden. Ook is 
het mogelijk de mat met een in de han-
del verkrijgbare schoonmaakmachine te 
reinigen. (3)

Grondige reiniging:

Afb. 1: dagelijks: onderhoudsreiniging Afb. 2: wekelijks: vloerreiniging Afb. 3: maandelijks: grondige reiniging

Onderhoud, reiniging en tapijtvervangingssysteem 
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Ons serviceteam zorgt voor een goede 
reiniging van de entreematten en even-
tuele vervanging van tapijtstroken wan-
neer noodzakelijk.  

Slipvaste tapijtstroken dienen vanaf een 
bepaald stadium of bij extreme vervui-
ling verwisselt te worden. (3+4) 

Brandvlekken door sigarettenpeuken, 
kauwgom of oliesporen zijn in de entree 
niet altijd te vermijden. En: waar miljoe-
nen voeten overheen gelopen hebben, 
moet er een keer vervangen worden. Het 
tapijtvervangingsysteem verhoogt de 
efficiëntie van de emco entreematten 
aanzienlijk. De volledige constructie 
blijft gehandhaafd, slechts de tapijtstro-
ken worden verwisseld. Neem contact 
met ons op! (2)

Met behulp van de emco reinigingsser-
vice kunnen wij uw emco entreematten 
snel en grondig reinigen – per direct be-
schikbaar! Zonder water- en stroomge-
bruik! Bovendien zorgen wij op een mi-
lieuvriendelijke manier voor de afvoer 
van het vuile water. (1)

Afb. 4: Volledig reinigende werking met nieu-
we tapijtstrookinlagen. 

Afb. 3: Wanneer reiniging nauwelijks mogelijk 
is

Afb. 1: jaarlijks: speciale emco reinigingsservice Afb. 2: na 3 jaar: tapijtvervanging door ons emco 
serviceteam 

emco Entreemattenservice

emco reinigingsservice: 
Tapijtvervanging door ons 
emco serviceteam: 
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Bij levering met raamwerk:
A.u.b. de buitenwerkse raamwerkmaat 
opgeven.

Bij reeds gemonteerd raamwerk: 
A.u.b. de binnenwerkse raamwerkmaat 
opgeven.

Bij complexe situaties: 
Neem a.u.b. contact op met onze ser-
viceafdeling. Onze serviceafdeling staat 
u graag ter beschikking met technische 
knowhow en uitrusting zoals bijv. een 
lasermeetapparaat.

Matverbinders 
r.v.s.-matverbinders voor de probleem-
loze verbinding van grotere, gedeelde 
entreematten en voor een passende 
overgang van de matdelen. De matver-
binders worden kosteloos bij elke leve-
ring gevoegd. (Leverbaar voor alle types, 
met uitzondering van emco GS 517 en 
PLAZA.)

emco Entreematten - maatopname en plaatsing

Let op bij bestelling: 
De profielen van de entreematten die-
nen haaks op de looprichting te liggen!  

Raamwerk buitenmaat
Raamwerk binnenmaat

Matmaat

Breedte in mm 
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Mattendeling volgens voorschriften
Als de mat gedeeld moet worden: in 
principe worden de emco entreematten 
zo veel mogelijk uit één stuk gemaakt. 

*Deze waarden zijn mede afhankelijk van het vermelde max. totaalgewicht

GoedFout

GoedFout

Type Max. breedte  
(mm)*

Max. looplengte uit 
één deel (mm)*

Max. totaal- 
gewicht (kg)

DIPLOMAAT 3000 3000 45

DIPLOMAAT 510 2200 1500 25

MARSCHALL 3000 3000 45

PLAZA 2800 1000 45

GS 517 2000 1000 45

KADETT 515 2600 1500 30
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Prijsbepaling 

Bij standaarduitvoeringen
Voor matten en raamwerken die als 
rechthoek (hoeken 90°) worden gefabri-
ceerd, wordt de grootte berekend door 
vermenigvuldiging van breedte en loop-
lengte. Als prijsbasis wordt de dan ge-
bruikelijke prijslijst gehanteerd.

Bij speciale oplossingen 
Basisprijs 
a)  Matten onder 2 m² oppervlak: als  
 basisprijs wordt de totale rechthoek  
 berekend.
b) Matten met meer dan 2 m² opper- 
 vlak: als basisprijs wordt de effec- 
 tieve matmaat berekend.
Uitsparingen voor bijvoorbeeld deur-
stops behoren tot het te berekenen ma-
toppervlak.

Meerprijs voor bijzondere prestaties en 
speciale vormen
Voor de types DIPLOMAAT 522, MAR-
SCHALL 522 S, PLAZA 542 S en GS 517 
geldt: voor de uitvoering van uitsparin-
gen (rond/hoekig), rondingen en af-
schuiningen wordt een meerprijs bere-
kend. Deze prijzen kunt u vinden in onze 
prijslijst. 

Uitsparingen,
hoekig en rond

Rondingen

Afschuiningen 

Hoekig

emco rondingen en afschuiningen 
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emco belastingsopgaven

MARSCHALL 517S MARSCHALL 522S PLAZA 542S

Toepassing stat. belasting 
kg/100 cm2

begaanbaar/ 
berijdbaar

stat. belasting 
kg/100 cm2

begaanbaar/ 
berijdbaar

stat. belasting 
kg/100 cm2

begaanbaar/ 
berijdbaar

Opliggend 3400

winkelwagens, 
rolstoelen, 

transportkarretjes

3800

winkelwagens, 
rolstoelen, 

transportkarretjes  
en hefwagens

4500

winkelwagens, 
rolstoelen, 

transportkarretjes, 
hefwagens, auto’s, 

vrachtwagens 
(tot 7,5 t)

Vrijdragend**  
met onderconstructie 150 300 830

winkelwagens, 
rolstoelen, 

transportkarretjes, 
auto’s en 

hefwagens

Ondersteunings-
breedte 

met onderconstructie

met roosteronder- 
steuning

met roosteronder- 
steuning

met roosteronder- 
steuning

250 mm
met onderconstructie 400 665 1070

300 mm
met onderconstructie 355 615 830

350 mm
met onderconstructie 310 575 640

400 mm
met onderconstructie 280 535 460

450 mm
met onderconstructie 250 490 408

500 mm
met onderconstructie 225 435 340

550 mm
met onderconstructie 200 380 265

600 mm
met onderconstructie 165 325 210

Vrijdragend met  
vuilvangbak 

 type 50xx ***
150 300

winkelwagens, 
rolstoelen, 

transportkarretjes
600

winkelwagens, 
rolstoelen, 

transportkarretjes 
en hefwagens

DIPLOMAAT 510 DIPLOMAAT 517 DIPLOMAAT 522 DIPLOMAAT 527 SENATOR 522 W SENATOR 522 WS beloopbaar/ 
berijdbaar

Toepassing stat. belasting 
kg/100 cm2

stat. belasting 
kg/100 cm2

stat. belasting 
kg/100 cm2

stat. belasting 
kg/100 cm2

stat. belasting 
kg/100 cm2

stat. belasting 
kg/100 cm2 winkelwagens, 

rolstoelen, 
transportkarretjes,  

(Let op bij GB,  
GK, GCB, CB!)* Opliggend 1500 2100 2100 2100 2100 3500

Belangrijk advies: bij het berijden van de entreematten draaibewegingen vermijden! 

*Uitvoeringen met borstelstrip, schraapprofiel en cassetteborstel zijn minder berijdbaar! Neem contact met ons op.  
**Afstand van de ondersteuningsprofielen max. 300 mm    ***Technische gegevens p. 66
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Problemen onderkennen en oplossen
Ongeveer 4/5 van het vuil in een gebouw wordt van buiten naar binnen meegebracht 
en vervolgens over grotere oppervlakken verdeeld door loopbewegingen van mensen. 
De gevolgen – krassen en vlekken op stenen vloeren, vervaging van kleuren, verlies 
van kleurintensiteit en materiaalkwaliteit bij vloerbedekking – hebben een voortijdi-
ge waardevermindering van de vloeren en vloerbedekking tot gevolg. emco schoon-
loopzones gaan deze problemen tegen door 90 % van het restvuil en vocht in de en-
treezone te onderscheppen en zo de aangrenzende binnenvloeren te ontzien. 

Imagowinst en zekerheid verkrijgen
emco schoonloopzones zorgen ervoor dat de eerste indruk overtuigt: een verzorgde, 
schone entree in een harmonieuze kleurstelling levert een waardevolle bijdrage aan 
het positieve totaalplaatje van een kantoorgebouw of openbaar gebouw. Hun geluid-
dempende werking zorgt voor een ontspannende, aangename atmosfeer. Bovendien 
verlagen emco schoonloopzones het risico op uitglijden door nattigheid en vuil in de 
entreezone en de daardoor veroorzaakte kosten voor schades en letselschades. De 
hygiënische omstandigheden in drukke ruimtes worden door middel van de schoon-
loopzones uiteraard ook verbeterd. 

emco Schoonloopzones

MAXIMUS

MAXIMUS IMAGE

PREMIUM

SCRATCH

FOCUS

FAVORIT
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emco Logomatten als merkdrager
Wanneer naast de reinigingsfunctie ook 
om een merk- imagofunctie wordt ge-
vraagd op een kantoor zijn de emco  
logomatten een goede keuze. Als enige 
Duitse fabrikant produceert emco tapijt-
matten volgens individuele kleur en lo-
gowensen. De certificering volgens DIN 
ISO 9001 en het in deze tijd modernste 
machine park van Duitsland garanderen 
een uitstekende kwaliteit. Een ander 
groot voordeel biedt emco door het uit-
gebreide netwerk voor een snelle advi-
sering en levering.

emco Tapijtmatten
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emco Zwembadroosters
Een kwaliteitsproduct voor de opname 
van golvend water bij een optimale, vrije 
doorlaat, aangenaam beloopbaar en  
hygiënisch onberispelijk. emco zwem-
badroosters zijn in starre of oprolbare 
uitvoering, haaks op of parallel aan de 
goot, in diverse maten en hoekoplossin-
gen verkrijgbaar. Voor nog meer crea-
tieve mogelijkheden kunnen ze ook in 
haaks op, of parallel aan de bassinrand 
verlopende bochten worden gelegd. Ze 
zijn uv-, chloor-, zee- en kuurwaterbe-
stendig en voorzien van een veiligheids-
profiel voor optimale grip.

emco Rol- en lineaire roosters
emco creëert ruimte om te leven en te 
werken in woon-, utiliteits- en industri-
ele gebouwen. Met rolroosters als be-
gaanbare afdekkingen voor convector- 
en klimaatkanalen en starre, lineaire 
roosters voor ventilatie in meubelen, 
deuren en vensterbanken. Al naarge-
lang het type biedt emco een groot aan-
tal profieltypes in aluminium, r.v.s. en 
hout met een verschillend vrije doorlaat, 
desgewenst met passend inbouwraam. 
Ook speciale uitvoeringen in alle moge-
lijke profileringen, bocht- en hoekvari-
anten zijn mogelijk.

emco Rooster
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Rostock

1
9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

Verkoopkantoren 
Hoofdkantoor Duitsland
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Bautechnik
Breslauer Str. 34-38
D-49808 Lingen 
Tel. (+49) 0591/9140-0
Fax (+49) 0591/9140-852
bau@emco.de

1
Verkoopkantoor 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Bremen, Hamburg
Peter Soblys
Spessartstraße 3
49809 Lingen
Tel. (0591) 963880
Fax (0591) 9638844
Emcovertr.soblys@t-online.de

2
Verkoopkantoor
Nordrhein-Westfalen
emco Bau- und Klimatechnik 
GmbH & Co. KG
Bützgenweg 4 
45239 Essen
Tel. (0201) 54565-0
Fax (0201) 54565-50
bau-essen@emco.de

3
Verkoopkantoor 
Hessen-Nord
Frank Borsuk
Mariendorfer Straße 4 
34127 Kassel
Tel. (0561) 9892050 
Fax (0561) 9892051
f.borsuk@emco.de

4
Verkoopkantoor
Frankfurt
Stefan Wittig
Lindenstraße 38 
61184 Karben
Tel. (06039) 929577
Fax (06039) 929588
s.wittig@emco.de

5
Verkoopkantoor Süd-West
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Mörscher Straße 5
76275 Ettlingen
Tel. (07243) 5059-3
Fax (07243) 5059-59
bau-ettlingen@emco.de

6
Verkoopkantoor Bayern-Nord
Ochs Bauartikel GmbH
Pommelsbrunner Straße 1
90482 Nürnberg
Tel. (0911) 54447-0
Fax (0911) 54447-20
info@ochs-bauartikel.de

7
Verkoopkantoor Bayern-Süd
Franke Bauartikel GmbH
Schleißheimer Straße 84
85748 Garching-Hochbrück
Tel. (089) 327082-3
Fax (089) 3202151
info@gitterrost-franke.de

8 
Verkoopkantoor
Mecklenburg-Vorpommern
Thomas Kästner, Dipl.-Ing.
Max-Garthe-Strasse 19
18146 Rostock
Tel. (0381) 669791
Fax (0381) 669792
t.kaestner@emco.de

9 
Verkoopkantoor
Berlin, Brandenburg
emco Bau- und Klimatechnik 
GmbH & Co.KG
Hauptstadtbüro Berlin
Komturstrasse 18
12099 Berlin
Tel. (030) 3117924-50
Fax (030) 3117924-88
bau-berlin@emco.de

10
Verkoopkantoor Sachsen-Anhalt
Maik Steller, Ing.
Tangermünder Str. 8 
06124 Halle/ Saale
Tel. (0345) 6902791
Fax (0345) 5515502
m.steller@emco.de

11 
Verkoopkantoor Thüringen
Harald Freudenberg, Dipl.-Ing.
Am Grunstedter Rain 33
99428 Weimar-Tröbsdorf
Tel. (03643) 850325
Fax (03643) 850326
h.freudenberg@emco.de

12 
Verkoopkantoor Sachsen
Matthias Matthes, Dipl.-Ing.
Paditzer Straße 30
04600 Altenburg
Tel. (03447) 502792
Fax (03447) 504941
matthias.matthes@enviatel.net

Berlin

Altenburg

Halle

Weimar

Nürnberg

Frankfurt

Kassel

Essen

Lingen

Garching

Ettlingen
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Verkoopkantoren internationaal
Oostenrijk 
emco Bau- und Klimatechnik 
Vertriebsges.m.b.H. 
Abteilung Bautechnik 
Ausstellungsstr. 6 
2020 Hollabrunn/AT 
Tel.  (+43) 029 52/302 60 120 
Fax (+43) 029 52/302 60 21 
wwithalm@emco-bau.at 
www.emco-bau.at

Zwitserland 
emco Schweiz AG  
Obfelderstrasse 41 a 
CH - 8910 Affoltern a. A. 
Tel. (+41) 044/500 35 50 
Fax (+41) 044/500 35 59 
info@emco-schweiz.ch  
www.emco-schweiz.ch

Groot-Brittanië / 
Noord-Ierland 
emco UK Ltd. 
Unit 24 
Atcham Business Park 
Atcham 
Shrewsbury SY4 4UG/UK 
Tel. (+44) 01743 761715 
Fax (+44) 01743 761884 
enquiries@emcouk.co.uk 
www.emco.de/uk

Nederland  
emco Benelux B.V. 
Divisie Bouwtechniek 
Postbus 66 
5320 AB Hedel/NL 
Baronieweg 12 B 
5321 JW Hedel/NL 
Tel. (+31) 073 599 8310 
Fax (+31) 073 599 8319 
bouwtechniek@benelux.emco.de 
www.emco.de/benelux

België / Luxemburg 
emco Benelux B.V. 
Divisie Bouwtechniek 
Veldrijk 2 
8530 Harelbeke/BE  
Tel. (+32) 056 224 978 
Fax (+32) 056 225 879 
bouwtechniek@benelux.emco.de  
www.emco.de/benelux

Frankrijk 
emco France SAS 
8 Rue des Perrières ZI 
39700 Dampierre/FR 
Tel. (+33) 03 84 80 16 20 
Fax (+33) 03 84 80 16 21 
info@emco.fr 
www.emco.fr

Spanje 
emco Spain S.L.U. 
Carretera de L’Hospitalet 147-149 
Cityparc Atenas 2° 2a 
08940 Cornella de Llobregat  
(Barcelona)/ES 
Tel. (+34) 932 411 425 
 (+34) 902 180 024 
Fax (+34) 932 411 426 
info@es.emco.de 
www.emco.de/es

Italië 
Andrea Gioco 
Via A. Cardazzo 56/a 
33070 Budoia (PN)/IT 
Tel. (+39) 340 493 51 64 
Fax (+39) 0434 55 10 03 
info@it.emco.de 
www.emco.de/it

Polen 
emco Polska Sp.z.o.o. 
Fosa 41/3 
02-768 Warszawa/PL 
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 
info@pl.emco.de 
www.emco-polska.pl

Rusland 
OOO emco Rus 
Polessky Projezd 16, str. 1, off. 105 
125367 Moskau/RU 
Tel./Fax (+7) 499 / 940 19 16 
info@ru.emco.de 
www.emco.de/ru

Slovenië 
EM Sistemi 
Laznica 1 
5282 Cerkno-Laznica/SI 
Mobile (+386) 051435159 
emco@siol.net 
www.emco.de/sl

Scandinavië 
Matting AB 
Box 514 
44115 Alingsås/SE 
Tel. (+46) 0322 67 08 00 
Fax. (+46) 0322 67 08 01 
info@matting.se 
www.matting.se

Finland 
Oy Hedtec Ab 
Valaistus ja kiinteistötuotteet  
Lauttasaarentie 50 
00200 Helsinki/FI 
Tel. (+358) 207 638 000 
Fax (+358) 9 673 813 
lighting@hedtec.fi 
www.hedtec.fi 

Griekenland 
emco SA 
5 Douk. Plakentias Str. 
15127 Melissia - Athen/GR 
Tel. (+30) 210 613 83 10 
Fax (+30) 210 613 83 14 
line@emco.gr 
www.emco.de/gr

Kroatië 
Herc 
Usluzni Obrt  
Rudeska 132 
10000 Zagreb/HR 
Tel. (+385) 138 636 33 
Fax (+385) 138 636 43 
herc@herc.hr 
www.emco.de/hr

Tsjechië 
Novus Česko s.r.o. 
464 01 Raspenava 191/CZ 
Tel. (+420) 482 302 750 
Fax (+420) 482 360 399  
rohozky@novus.cz 
www.emco.rohozky.cz

Slowakije 
TOMMAR Slovakia s.r.o. 
Lamacská Cesta 111 
84103 Bratislava/SK 
Tel. (+421) 2 64 46 16 16 
Fax (+421) 2 64 46 15 15 
tommar@tommar.sk 
www.emco.de/sk

Midden-Oosten 
emco Novus Middle East FZC SAIF 
Bldg. no. L01, office no. 14 
P.O. Box 120058 
Sharjah /AE 
Mobile (+971) 50 3443 579 
       (+49) 0170 47 20 296 
rami@kaakarli.de  
www.emco.de

Midden- / Zuid-Amerika 
Tarkett Mexico 
Raudales No. 26 
Lomas de Cocoyoc, Morelos. 
C.P. 62738 Mexico/MX 
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18 
Mobile (+52) 55 51 07 95 24 
tarkett.mexico@hotmail.com 
www.emco.de

Taiwan, R.O.C. 
Rainier Collections Inc. 
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Rd., 
Taipei 11681, R.O.C./TW 
Tel. (+886) 2 8967 1968 
Fax (+886) 2 2935 7691 
rci.rainier@msa.hinet.net 
www.emco.de

Japan 
Bevel Corporation  
Tokyo Fujimi Bldg. 200 
1-11-2 Fujimi, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0071/JP 
Tel. (+813) 6380 8070 
Fax (+813) 6380 8085 
emco@bevel.co.jp 
www.emco.de

Turkije 
emco Yapi Ltd. Sti. 
Yigitler Mah. Otosansit 1.  
Blok No. 161 – 169 
16290 Yildirim/Bursa/TR 
Tel. (+90) 224 342 43 05 
Fax (+90) 224 342 43 06 
Mobile (+90) 554 786 85 06/  
        (+49) 173 271 53 91 
h.koru@emco.de 
www.emco.de/tr

Hong Kong 
emco Novus International Ltd. 
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1 
Grand Central Plaza 
138 Shatin Rural Committee Road                                                   
Shatin, New Territories/HK 
Tel. (+852) 215 318 15 
Fax (+852) 215 318 16 
Mobile-HK (+852) 53 187 187 
Mobile-China (+86) 152 179 43319 
p.yau@hk.emco.de

China 
emco Building Technology  
(Chuzhou) Ltd. 
No. 203 East Jiujiang Road 
Chuzhou City 
239000 Anhui/CN 
Tel. (+865) 503 567 500 
Fax (+865) 503 567 577 
info@china-emco.com 
www.china-emco.com
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Faxformulier 
Voor Nederland: (+31) 073-5998319
Voor België/Luxemburg: (+32) 056-225879

Contactgegevens: Product: 

Firma:  

Branche:  

Straat:  

Postcode/plaats:  

Contactpersoon: Contactpersoon op de plaats: 

Tel.:  

Fax: Tel.: 

Opmerkingen:  

In aanbod van:  

Gewenste termijn: 

emco Entreematten

Type Kleur Stuks Breedte (mm) Looplengte (mm)

emco Inbouwramen

Aluminium Messing RVS Breedte (mm) Looplengte (mm) Hoogte (mm)

Inbouwraam vooraf leveren

       Nee            Ja                 Buitenmaat inbouwraam                   Mattenmaat                        Binnenmaat van inbouwraam

 Opmerkingen: 

Plaats, datum:                                                                                                Handtekening: 

Zo vind u uw entreemat: 
http://www.emco.de/de-nl/bau/product-
finder-entreemattensysteem.html 

Lengte

Breedte

82



emcobad emcobau emcoklimaErwin Müller  Gruppe Lingen

De Erwin Müller Gruppe Lingen is een 
onderneming die sinds zijn oprichting in 
1945 zich onderscheidt door solide groei, 
vakbekwaamheid en innovatie.

Ideeënrijkdom, commercieel talent en 
een goede relatie met de werknemers 
liggen aan de basis van de voortdurend 
positieve ontwikkeling van het bedrijf.

Alle onder de merknaam EMCO en NO-
VUS vervaardigde producten hebben 
door de combinatie van gebruiksvoor-
delen en design een geheel eigen ge-
zicht.

In dit verband wordt door de formele en 
functionele productkwaliteit naar een 
duurzame presentatie op de mondiale 
markt in het nieuwe millenium ge-
streefd.

De onderneming

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG 
is een onderneming van

emco bau

emco bad

emco klima
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www.emco.de/benelux 

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek
Postbus 66 · Nl-5320 AB Hedel · Baronieweg 12 B · 5321 JW Hedel/NL
Tel.: (+31) 073 599 83 10 · Fax: (+31) 073 599 83 19
Voor België/Luxemburg: Tel.: (+32) 056 224978 · Fax.: (+32) 056 225879
e-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco.de/benelux

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
PF 1860 · D-49803 Lingen, Germany
Tel.: +49 (0) 591 9140-0 · Fax: +49 (0) 591 9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com


