
Schoonloopmatten



Cotton Plus TM Schoonloopmat

Olie- en vetmagneet 
bijzonder effectief voor de opname 

van olie en vetten door een 25% 
hogere vezeldichtheid 

 

Vuilvanger
door de bijzondere poolhoogte 

worden vuildeeltjes extreem goed 
tussen de vezels vastgehouden 

 

geschikt voor alle ondergronden
geperforeerde achterkant van de 
mat is slipvast en oliebestendig 

De Cotton Plus TM biedt dankzij de gemengde kwaliteit een zeer effectief reinigingseffect: het hoge 
aandeel aan katoen bevordert de opname van vocht, terwijl microvezels het stof opvangen. Doordat 
de vezels verschillende kleuren hebben, valt het vuil minder op. Bovendien zijn de katoenen matten 
geluidsdempend en verlagen zo het geluidsniveau in de ruimte. De mat is voorzien van een geperfo-
reerde achterkant en zorgt er zo voor dat de entree slip- en struikelveilig is. 

Bijzondere eigenschappen:
• Vuilopnamecapaciteit: 1,6 kg/m²
• Vochtopnamecapaciteit: 3,5 l/m²
• Poolmateriaal: 50% gekleurd katoen, 45% 

polyester, 5% microvezel
• Achterkant: 100% nitrilrubber
• Poolhoogte: 10,5 mm
• Totale hoogte: 12 mm 
• Gewicht: 2,9 kg/m²
• Brandgedrag: EN 13501-1:2010 Efl-ge-

certificeerd

grijs gemêleerdbruin gemêleerd

Maten:

85 x 90 cm 
grijs gemêleerd: Art.nr.: 219106
bruin gemêleerd: Art.nr.: 219107

85 x 150 cm 
grijs gemêleerd: Art.nr.: 219101
bruin gemêleerd: Art.nr.: 219100

115 x 200 cm
grijs gemêleerd: Art.nr.: 219103
bruin gemêleerd: Art.nr. 219102

85 x 250 cm 
grijs gemêleerd: Art.nr.: 219105
bruin gemêleerd: Art.nr.: 219104

150 x 250 cm 
grijs gemêleerd: Art.nr.: 219108

bruin gemêleerd: Art.nr.: 219109

Andere afmetingen op aanvraag mogelijk. 
Productiegerelateerde maattolerantie +/- 5%



optische vuilvanger
doordat de vezels verschillende 

kleuren hebben, valt het vuil min-
der op 

struikel- en barrièrevrij
brede rubberen rand voorkomt 

opkrullen en struikelen

extra veilig
slipvast dankzij geperforeerde ach-

terkant van 100% nitrilrubber 
 

Cotton Plus TM Schoonloopmat



Alsco‘s matten-service-systeem
De eerste indruk is doorslaggevend!

Ontvang uw bezoekers, klanten of medewerkers met schone en verzorgde vloeren 
in uw bedrijf. De wasbare schoonloopmatten van Alsco bieden u talloze voordelen 
die voordelig zijn voor uw image en portemonnee. 

Veilig: gladde vloeren en vocht zijn vaak oorzaken 
voor een val. De matten van Alsco nemen vocht 
op betrouwbare wijze op en verlagen dankzij een 
slipvaste onderkant het letselrisico tijdens het lo-
pen door de ruimten. 
 

Verzorgd: vocht en vuil die door uw bezoekers, 
klanten of medewerkers naar binnen worden ge-
bracht, versnellen de slijtage van uw vloeren. Voor-
al op zeer intensief gebruikte plaatsen voorkomen 
schoonloopmatten het ontstaan van "looppaden" 
en behouden de waarde van laminaat- en houten 
vloeren, vloerbedekking, stenen of keramische 
vloeren.

Schoon: de klassieke schoonloopmat houdt vocht 
en vuil al bij de ingang van het gebouw tegen. 
 Maar ook op intensief gebruikte plaatsen zorgen 
de functionele matten voor hygiëne en zodoen-
de voor een verzorgde indruk en een lagere reini-
gingsbehoefte. 
 
 

Aantrekkelijk: al bij de entree kunt u met gekleur-
de matten het corporate design van uw bedrijf uit-
dragen. Signaalkleuren ondersteunen bovendien 
de aanduiding van routes of relevante locaties in 
uw bedrijf. 
 

Alsco matten-vochttest

De pool van de Cotton Plus-mat beschikt over een duidelijk hogere vezeldichtheid en kan extreme hoe-
veelheden aan vuil en vocht opnemen. 
Hierdoor is zelfs bij regen en sneeuw een schone entree gewaarborgd. Ook droog vuil en stof worden 
door de mix van katoen en microvezel uitstekend opgenomen waardoor de lucht en het ruimteklimaat 
worden verbeterd. 
 
Olie- en vethoudende stoffen worden snel opgenomen, zodat deze matten ook goed geschikt zijn voor 
productielocaties (zoals werkplaatsen of montagehallen) met een hogere vervuilingsgraad. 

De Cotton Plus-mat van 
Alsco neemt gemiddeld 
0,5l/m2 meer vocht en 

dubbel zoveel vuil op, in 
vergelijking met gangbare 

nylonmatten. 



uitstekende kleurvastheid
innovatieve StainStopperTM-tech-

nologie zorgt voor duurzaam 
stralende kleuren 

 

geïntegreerde schoonloopmat
optimale vuil- en vochtopname 

dankzij pluche-nylon-pool 
 

geschikt voor alle ondergronden
nitrilrubber is bestand tegen che-

micaliën, vetten en oliën

Logo-, informatie- en reclamematten
Onze logo-, design- en reclamematten bestaan uit milieuvriendelijke materialen en 
combineren een hoge functionaliteit met een grote aantrekkelijkheid. De unieke 
PET-vezels worden gemaakt van voor 100% gerecyclede plastic flessen en heb-
ben een uitstekende kleur- en wasbestendigheid. Individueel ontworpen volgens 
uw wensen met uw bedrijfslogo of slogan, positioneert u uw bedrijf al duidelijk bij 
de entree. Dankzij de vochtabsorptie van het materiaal en de slipvaste achterkant 
maken de imagedrager bovendien tot een garant voor hygiëne en veiligheid voor 
klanten en bezoekers. 

Bijzondere eigenschappen:
• Vuilopnamecapaciteit: 1,8 kg/m²
• Vochtopnamecapaciteit: 3,0 l/m²
• Poolmateriaal: doorlopend vezel/PET-ga-

ren van 100% gerecycled materiaal 
• Achterkant: 100% nitrilrubber
• Poolhoogte: 8-9 mm
• Totale hoogte: 11 mm 
• Gewicht: 2,8-3,2 kg/m²
• Brandgedrag: voldoet aan BS 4790 (1987) Kies uw individuele mat

Verkrijgbaar in de volgende maten: 
Standaard breedtes: 60, 75, 85, 115, 150 en 200 cm (incl. rand)
Standaard lengte: elke lengte tot max. 550 cm 
Productiegerelateerde maattolerantie +/- 5%

Tot wel 66 
standaard kleu-

ren!



De Alsco schoonloopmatten zijn geschikt voor alle plekken waar matten worden gebruikt: detailhandel, industrie, 
openbare gebouwen, detailhandel, hotels, gastronomie en nog veel meer. Profiteer van het enorme assortiment aan 
matten en stel samen met Alsco uw plan voor verzorgde, schone en veilige ruimten op. Wij gaven u graag advies!

Alsco-huurmatten
De Alsco-schoonloopmatten zijn een blikvanger voor elk bedrijf. Bij de entree of in ande-
re ruimten: dankzij de matten kan iedereen veilig en schoon door uw bedrijf lopen en zij 
bieden daarnaast een professionele uitstraling als u uw bezoekers, klanten of medewer-
kers ontvangt. 
 Met de mattenservice van Alsco verlaagt u de reinigingsinspanningen, beschermt u uw 
vloeren en verlaagt u het risico op uitglijden. Wij bieden u een uitgebreid assortiment aan 
matten in verschillende maten, kleuren of met een logo resp. een reclameboodschap.

Daarnaast nemen wij het professionele onderhoud van de schoonloopmatten in een 
overeengekomen vervangingscyclus over.

 Met de mattenservice van Alsco 
profiteert u van de volgende voordelen:

altijd verzorgde vloeren

waardebehoud dankzij effectief 
schoon houden en ontzien van uw 
vloeren

slechts één actie voor reiniging en 
vervanging van de matten

betrouwbaar onderhoud en vaste maande-
lijkse kosten, direct aftrekbaar

veiligheid voor uw medewerkers en klanten

milieuvriendelijk dankzij water- en energiebe-
sparende was- en droogprogramma's alsook 
een duurzaam recyclingsysteem



Gratis mattentest 
Test de schoonloopmat van Alsco gratis en vrijblijvend gedurende 14 dagen. 
Daarna retourneert u de mat gewoon aan uw Alsco-contactpersoon. 
 Neem voor aanvullende informatie telefonisch contact op met ons via +49 
(0)800 1889 100 of vraag een gratis mat aan via www.alsco.de/mattentest 
 

Bent u overtuigd van onze kwaliteit en service? Dan verwelkomen wij u 
graag als klant! U kunt via onze medewerker een servicecontract afsluiten. 

Alsco-vestigingen 
Hoofdkantoor
+49 (0)221 
986050
ho@alsco.de

Vestiging 
Frankfurt
+49 (0)6103 50330
nl.frankfurt@alsco.de

Vestiging
Kaiserslautern
+49 (0)6301 600600
nl.kaiserslautern@alsco.de

Vestiging 
Merseburg
+49 (0)3461 73070
nl.merseburg@alsco.de

Vestiging Beieren
+49 (0)8131 38160
nl.bayern@alsco.de

Vestiging 
Hamburg
+49 (0)4102 49250
nl.hamburg@alsco.de

Vestiging
Köln-Nord
+49 (0)214 328320
nl.koeln-nord@alsco.de

Vestiging Stuttgart
+49 (0)7123 94360
nl.stuttgart@alsco.de

Vestiging Berlijn
+49 (0)3378 
86510
nl.berlin@alsco.de

Vestiging 
Herford
+49 (0)5221 34030
nl.herford@alsco.de

Vestiging Köln-Süd
+49 (0)2203 10040
nl.koeln-sued@alsco.de

Alsco Nederland
+31 (0)13 580 
2178
info@alsco.nl


