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CleanMid ®

Uw expert in matten



MATTING

Fijne details of uitdagende vormen: een afwerking op maat zorgt voor enorme mogelijkheden. CleanMid® blinkt uit in unieke 

kleuren en volledig maatwerk. De hoogwaardige technische eigenschappen bieden mogelijkheden voor elk interieur. 

Samen met jou ontwerpen de Verimpex-experten een vloermat die zich architecturaal volledig integreert.



Veelzijdige schoonheid
Sneldrogend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Maak kennis 

met de CleanMid®, de oprolbare vloermat die aantrekkelijke looks 

met hoogwaardige prestaties combineert. 

Vaarwel fijn zand, stof en vocht. Welkom duurzaamheid en esthetiek. 

Dankzij de unieke samenstelling van technologisch textiel, 

hoogwaardig aluminium en een waaier aan mogelijkheden biedt 

CleanMid® de ideale oplossing voor elk interieur. 

Woning, winkel of praktijk: 

CleanMid® voelt zich thuis in elke ruimte en is geschikt voor licht tot 

intensief beloop. We kunnen de mat in een specifieke kleur leveren

en zelfs personaliseren met uw bedrijfslogo.

LIGHT & HEAVY
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Lange levensduur

Goede vuilopname

Ruim kleurengamma

Uitstekende droging

Onderhoudsvriendelijk

Uitgebreide combinatiemogelijkheden

Vervangbare inlages



CleanMid®



Slijtvaste textieltechnologie
CleanMid® combineert naadloos geweven textiel met een dubbele coating in polypropyleen. Korte, geweven 

garens in hoogwaardig polyamide 6.6 geven de CleanMid® een ongeëvenaarde kracht en duurzaamheid. 

De garens creëren een bloemend effect en bedekken het aluminium profiel. Dit is slijtvast textiel op zijn best.

Ook wat de recyclage betreft is de CleanMid®  revolutionair, door het gebruik van geregenereerd Econyl-garen. 

Het textielgaren bestaat uit 50% hergebruikte materialen, voor het aluminiumprofiel loopt dit zelfs op tot 90%.

Brandnorm
Cleanmid® haalt brandnorm Bfl-s1, de hoogst mogelijke score voor dit type product. 

We ontwikkelden een erg veilige mat qua brandbaarheid en rookontwikkeling.

Droog in 1-2-3
De open structuur van het textiel zorgt voor een extra snelle verspreiding en verdamping van vocht. 

De capillaire werking van de hoogwaardige vezelstructuur (3700 denier) versterkt het drogend effect. 

Door deze geïntegreerde slijtvaste textielstroken krijgt schimmel geen kans. 

Kleurrijk en kleurvast
Van lichtgrijs tot marineblauw. Van gitzwart tot sfeervol antraciet. 

CleanMid® is beschikbaar in heel wat kleuren en afwerkingen. Naast het uitgebreide gamma zijn op vraag ook 

unieke kleuren mogelijk. De kleurvastheid krijg je sowieso.

BR
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Mooi vanbuiten, slim vanbinnen
De CleanMid®Light of CleanMid®Heavy combineert vernuft, technologie en esthetiek. 

Ze staan voor hoogwaardige kwaliteit en zijn geschikt voor licht of intensief beloop. Elk onderdeel van CleanMid® staat 

in het teken van gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. Dankzij de oprolbare structuur is de mat makkelijk te onder-

houden en het textiel is perfect geïntegreerd in de aluminium basis voor extra stevigheid. 

En is er na lange tijd alsnog slijtage? De inlages zijn eenvoudig te vervangen voor een verlengde levensduur.

Een slimme oplossing voor uw woning, winkel of kantoor.

licht tot intensief beloop

gemakkelijk onderhoud

vervangbaar textiel

nauwaansluitende profielen

oprolbaar

egaal geheel

licht tot intensief beloop

gemakkelijk onderhoud

vervangbaar textiel

nauwaansluitende profielen

oprolbaar

egaal geheel

extra stabiel loopvlak

ideaal voor rollend verkeer

CleanMid®Heavy

CleanMid®Light



Ref 15363

Ref 9002

Ref 8840

Ref 9019

Ref 9008

Ref 9012

Ref 9021

Ref 9210

Ref 8820

Ref 9006

Ref 4200

Ref 9150

binnengebruik open verwijderen 
vocht

slijk grof vuil hoge hakken rolwagens
Enkel bij 
Heavy

gemakkelijk
onderhoud

oprolbaar

Kleur textiel

Eigenschappen

CleanMid Heavy - met kabel

CleanMid Light - met pvc

12/20/25 mm12/20/25 mm

12/20/25 mm 20/25 mm 25 mm

20/25 mm

esthetisch logo mogelijk
op aanvraag

Ref 8500

Ref 2990

Ref 8250

Ref 2970

Ref 8000

Ref 2940

Triplebross 
zwart

Rubber schraapprofiel
zwart

Onderbroken borstel en schraapprofiel / enkel bij CleanMid Heavy 
VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20

Single brush / enkel bij CleanMid Light

Uniek product:  Extra dunne mat voor ondiepe matputten / nieuwe assemblagemogelijkheid

We blijven ons kleurengamma 
verder ontwikkelen. 

Zie www.verimpex.eu 
voor mogelijke updates

CleanMid® technische kenmerken:

Light

Heavy

Compact 8 mm laagste hoogte

Massive
Uniek product:  Onwikkelt en getest voor extra belasting of zwaar rijdend materiaal 

Een stevige basis
De keuze voor stevig aluminium als basis is doelbewust: het weerstaat alle krachten. De precieze tussenruimtes 

combineren een perfecte evacuatie van vuil en vocht met een toegankelijk loopvlak, ook voor naaldhakken.

4 types

VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20

VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20

VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20
VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM2020 mm



MATTING

www.verimpex.eu

Belgisch meesterschap
Technologische innovatie, ambachtelijke klasse en esthetische meerwaarde. Verimpex maakt vloermatten op 

maat, aangepast aan elke voorkeur en de functionele noden van de bestemming. Inclusief gepersonaliseerde 

kleuren of logo’s. Elke inkommat is het resultaat van intensief precisiewerk en een geoptimaliseerd productie-

proces.

Inclusief garantie
Onze matten weerstaan tijd en passage. Daar zijn we zeker van. 

En ook trots op. Daarom geniet je bij de CleanMid®-mat tot 5 jaar garantie 

op slijtvastheid. Inclusief service. Zie de garantievoorwaarden op onze website.

Testen
De CleanMid® is uitvoerig getest in samenwerking met de universiteit van Gent. De positieve resultaten op 

alle testen, waarbij de Europese normering als basis werd gebruikt, bevestigen de uitmuntende kwaliteiten 

van de CleanMid®.  Deze resultaten kunt u terugvinden op onze website: www.verimpex.eu

Verimpex NV • Monnikenwerve 72, 8000 Brugge België
T: +32 50 320 866 • F: +32 50 320 977 • verimpex@verimpex.eu • www.verimpex.eu
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