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DURAWAY XTRA

Referentie DURAWAY XTRA

Beschrijving Individueel vloermattensysteem om in te bouwen 

Gebruik Entreematten, geschikt voor binnen en buiten
Toepassingsgebied Entreegebieden van hotels, banken, restaurants, kantoorgebouwen,

autodealers, maar ook voor appartementsgebouwen

Uitvoering Rubberstrips DWXC/textielstrips DWXT/mix van rubber- en textielstrips DWXTC

Materiaal Rubberstrips: pvc, gekarteld
Textielstrips: polyamidevezel (neemt geen water op)

Kleur rubberstrips:  zwart

Kleuren textielstrips zwart

Afmetingen Naar wens van de klant, de lengte wordt altijd aan de breedte van de 
aluminium strips aangepast - 60 mm.
Voor elke lengte wordt een rubberen randprofi el gebruikt, wat een nauw-
keurige lengte van de vloermat garandeert.

Hoogte Totaal: 14 mm
Aluminium profi el: 12 mm

Gewicht 20 kg/m²

Geschikt voor hoge belastingen! Ja, tot 12,5 t per 100 cm2 (10 x 10 cm)

Leggen Op vloerniveau in voorbereide openingen, die van een aluminium in-
bouwframe van DWRA 1530 (15 x 30 x 2 mm) zijn voorzien of zichtbaar 
op de vloer, in een aluminium startframe met een breedte van 45 mm.

Tekening

Aanwijzing: om technische redenen zijn er toleranties in het kleurverlies van de materialen en de druk mogelijk.
Alle gegevens worden naar het beste weten en geweten verstrekt. Hier kan geen garantie aan worden ontleend. Wij houden ons het recht voor om technische 
wijzigingen, die de voortgang dienen of die verband houden met de productie, door te voeren.

Het is een zelfdragende vloermat, waarvan de basis wordt gevormd door 
brede, gegroefde aluminium profi elen, die door een elastisch profi el zijn ver-
bonden waarmee het oprollen van de vloermat mogelijk is. De aluminium 
profi elen worden voorzien van ofwel van een rubberen strip in de vorm van 
een zaagtand voor grove verontreinigingen of van een textiele voor fi jne ver-
ontreinigingen en water.  DURAWAY XTRA is geschikt voor hoge belastingen.

■ extra belastbaar   ■ extra plat   ■ extra breed


