Verimpex tapijtmatten

VERIMPEX MATTING

CONTACT

Monnikenwerve 72, 8000 Brugge België
T: +32 50 320 866 • verimpex@verimpex.eu

Van klassieke kokosmat tot rubberen mat uit
gerecycleerde vrachtwagenbanden.

MATTING

Uw expert in matten

Verimpex tapijtmatten blinken uit in eenvoud en
bewijzen jarenlang hun deugdelijkheid.
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Tapis Dry
Tapis Scrub
Traffic
Econotapis Vilt
Econococos
Kaderprofielen

Uw expert in matten

Schoonloopmatten

Verimpex ontwikkelt en produceert een breed gamma
aan onderhoudsvriendelijke en duurzame vloermatten
van topkwaliteit.
Functionaliteit en esthetiek gaan bij Verimpex hand
in hand. Daardoor kunnen we de juiste mat voor elke

uw Verimpex verdeler:

Vloermatten voor
budgettaire oplossingen

www.verimpex.eu

www.verimpex.eu

onze website: www.verimpex.eu

vizier.be

situatie aanbieden. Bekijk ons groot aanbod op
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Tapis Dry
De Tapis Dry biedt een goeie
vochtopname gecombineerd met

Econotapis Vilt
De Econotapis Vilt met zijn
gelijnd karakter biedt de

een klassevolle uitstraling,

perfecte budgettaire

waardoor deze perfect tot zijn

oplossing voor elk vocht-

recht komt.

en vuilprobleem!

Hoogte: ± 9, 14 of 19 mm
3 kleuren: zwart / granito / bruin

Hoogte: ± 9, 14 of 20 mm
4 kleuren: beige / bruin / grijs / antraciet

Tapis Scrub
De Tapis Scrub is een stijlvolle
oplossing voor plaatsen waar
geen buitenmat mogelijk is.
Deze schoonloopmat werd
speciaal ontwikkeld om extra

9 mm
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Econococos
De Econocos, dé klassieker onder

4
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het schoonlooptapijt, wordt
gemaakt van kokosgaren
en is een natuurproduct met

14 mm

een authentieke uitstraling!

veel vuil te absorberen!

Hoogte 17 mm
3 kleuren: donkerbruin / grijs / zwart
Hoogte 20 mm
1 kleur: natuur

19 mm
Hoogte: ± 9, 14 of 19 mm
2 kleuren: grijs / bruin

Traffic
De Traffic is een uniek
schoonlooptapijt met egaal
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Kaderprofielen
Op maat gesneden of op lengte
verkrijgbaar, met een kaderprofiel

oppervlak vervaardigd uit

creëer je een verzonken matput

gerecycleerde vrachtwagen-

die bescherming biedt aan de

banden met een uiterst duurzaam

omliggende vloer.

resultaat tot gevolg!

Hoogte: ± 12 (volle doos), 17 of 22 mm
1 kleur: natuur
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Hoogte:
Geanodiseerd aluminium: 10/15 of 20/25 mm (bovenzijde 6 mm)
Zwart-geanodiseerd aluminium & messing: enkel 20/25 mm (bovenzijde 6 mm)
Inox: 30/30 mm (bovenzijde 3 mm)

