Hou vocht en vuil buiten
met de nieuwe Brossguard®Plus
®

Wist u dat de meeste slijtage en schade op vloeren wordt veroorzaakt door vuil en water?
Door de juiste vloermat te kiezen kunt u een groot deel van deze problemen voorkomen, wat het onderhoud van uw vloeren
vergemakkelijkt én de levensduur ervan gevoelig verhoogt!

Verimpex brengt een uiterst doeltreffende vloermat op de markt.
Na intensief onderzoek in samenwerking met de Universiteit Gent, brengt Verimpex een nieuwe efficiënte vloermat met
borstelprofiel op de markt, de Brossguard® Plus. Deze mat maakt gebruik van onze gepatenteerde ‘Water Drain-technologie’
en zorgt voor een maximale opname en afvoer van vocht. De stevige en
slijtvaste materialen leiden tot een lange levensduur van de mat.
Er is bovendien extra aandacht besteed aan het esthetisch aspect van de
Brossguard® Plus. De mat is verkrijgbaar met of zonder aluminium profielen
en in elke kleur, vorm of maat. Op die manier is er voor alle omstandigheden
(weinig of veel beloop, binnen of buiten,…) een
geschikte Brossguard® Plus-mat.
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Verimpex ontwikkelde twee types:

Brossguard®Plus PROFESSIONAL
Dankzij het gebruik van aluminiumprofielen is de Brossguard® Plus Professional bestand tegen de zwaarste druk.
Deze mat is uiterst geschikt voor plaatsen met zwaar rollend verkeer (bv. heftrucks) of hoog beloop (bv. supermarkten).
Bovendien is deze mat temperatuurbestendig en ongevoelig voor inkrimping of uitzetting door extreme omstandigheden.
Uiteraard is de nieuwe, gepatenteerde ‘Water Drain-technologie’ toegepast op de Brossguard® Plus Professional,
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wat voor een optimale vochtbehandeling zorgt.

Brossguard®Plus PRESTIGE
De Brossguard® Plus Prestige is ontwikkeld op basis van afgeronde pvc-profielen, die voor een optimale verwijdering

van vuil zorgen en die toelaten de mat gemakkelijk op te rollen. De mat maakt uiteraard ook gebruik van de unieke
‘Water Drain-technologie’. Deze voordelen maken de Brossguard® Plus Prestige bijzonder geschikt voor ruimtes die
dagelijks worden gebruikt (bv. woningen, kleinhandel, beroepspraktijk,...).

Brossguard®Plus
borstelend
snel drogend
extra beschermingsrib
antislip
geluidsdempend
alle weersomstandigheden
high traffic
zwaar verkeer
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De Brossguard®Plus voldoet aan de hoogste technologische eisen:

Brossguard® Plus PROFESSIONAL
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Brossguard®Plus PROFESSIONAL
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De Brossguard® Plus Professional is samengesteld uit een aantal profielen waarin de borstels bevestigd zijn en
bijkomend beschermd worden door een aluminium profiel. Die borstels zijn verbonden met een stalen kabel die
dwars door de profielen loopt.
De aluminium profielen hebben een opstekende rib. Deze rib dient als een extra schraper om vocht en vuil op
te nemen en af te voeren. Het profiel is aan de zijkanten afgerond om water sneller te laten aflopen.
Een ‘spacer’ laat een opening van 4 of 8 mm tussen de profielen zodat water en vuil kunnen afgevoerd worden.
Het profiel waarin de borstels bevestigd zijn bestaat uit gerecycleerd pvc en is hol en gevormd.
Het uiteinde van de ingeschoten borstel-bundels heeft een verbinding met de holte in het profiel.
Dit zorgt ervoor dat het verzamelde vocht sneller wordt afgevoerd en sneller verdampt.
De Brossguard® Plus Professional kan uiteraard gepersonaliseerd
worden: de aluminium profielen kunnen we lakken in een kleur
en de borstelkleur kan gekozen worden uit de
selectie hieronder.

aluminium
pvc

24 mm

Beschikbare borstelkleuren
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Brossguard® Plus PRESTIGE

Foto Brossguard Plus PVC
met sportschoen
(opname Bruno)
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Brossguard® Plus PRESTIGE
•
•
•
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De Brossguard® Plus Prestige is samengesteld uit een aantal profielen waarin de borstels bevestigd zijn.
De borstels zijn verbonden met een stalen kabel die dwars door de profielen loopt.
De profielen hebben een opstekende rib.
Deze rib dient als een extra schraper om vocht en vuil op te nemen en af te voeren.
Dit profiel is aan de zijkanten afgerond om water sneller te laten aflopen.
Een ‘spacer’ laat een opening van 4 of 8 mm tussen de profielen zodat water en vuil kunnen afgevoerd worden.
Het profiel waarin de borstels bevestigd zijn bestaat uit gerecycleerd pvc en is hol en gevormd.
Het uiteinde van de ingeschoten borstel-bundels heeft een
verbinding met de holte in het profiel. Dit zorgt ervoor dat
het verzamelde vocht sneller wordt afgevoerd
en sneller verdampt.
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Beschikbare borstelkleuren:
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Testen volgens Europese normering
De Brossguard® Plus is een gepatenteerd product en werd uitvoerig getest.
De positieve resultaten op alle testen, waarbij de Europese normering als basis werden gebruikt,
bevestigen de uitmuntende kwaliteit van de Brossguard® Plus. Deze kunt u terugvinden op onze
website: www.verimpex.eu

Waarborg
Bij de Brossguard® Plus krijgt u een waarborg van 10 jaar tegen slijtage
van borstels, profielen en kleuren bij standaardgebruik van de mat.

Verimpex ontwikkelt en produceert een breed gamma onderhoudsvriendelijke
vloermatten van topkwaliteit. Dankzij het grote aanbod aan kleuren, patronen
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en afwerkingsmogelijkheden kan elke mat gepersonaliseerd worden naar wens.

