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Weg naar een schoon interieur
7 voordelen op een rij
Collecties

Slijtvast
Onze collecties zijn getest en geschikt bevonden voor
toepassing in intensief belopen ruimten.
De constructie van het garen is zo samengesteld dat
inloopvuil & -vocht effectief wordt opgevangen en u van
een ‘vuile’ naar een ‘schone’ zone zult lopen.

Kosten besparend
Doordat inloopvuil & -vocht gecentraliseerd worden
opgevangen in de entreevloerbedekking wordt verdere
verspreiding in het gebouw voorkomen. Hierdoor kan
er efficiënter worden schoongemaakt en daardoor is
het mogelijk om aanzienlijk te besparen op vloeronderhoudskosten. Bovendien zal de achterliggende vloerbedekking minder snel vervuilen en langer meegaan.

Binnenklimaat verbeterend
Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat
stofniveaus in een gebouw aanzienlijk verlaagd kunnen
worden wanneer u entreevloerbedekking toepast. Het
(fijn)stof wordt opgevangen en vastgehouden in de
constructie van het garen. Dit heeft een positief effect
op het binnenklimaat.

Geluidsreducerend
U kunt een rustige comfortabele entree creëren waarbij
rekening is gehouden met de akoestiek. Onze entreevloerbedekking is een geluidsreduceerde oplossing die
volledig is geïntegreerd in uw interieur.

Kostenbesparend
‘Internationaal onderzoek heeft aangetoond
dat het mogelijk is om maar liefst 65% op
vloeronderhoudskosten te besparen door
toepassing van entreevloerbedekking!’
Bo Zetterqvist, ‘Den onda circlen’

Veiligheid & antislip
Voorkom glijpartijen in uw entree wanneer het buiten
geregend of gesneeuwd heeft. Bewoners, klanten,
werknemers, leraren, studenten of leerlingen kunnen veilig
het gebouw betreden wanneer u ervoor zorgt dat entreevloerbedekking wordt toepast.

Anti-statisch
Wanneer u over een van onze kwaliteiten entreevloerbedekking loopt zult u niet statisch opgeladen worden en u zult
geen vervelende schokken ondervinden.

Brandveilig
Met de Europese brandnorm Bfl-s1 en Cfl-s1 voldoen onze
collecties aan de normen voor brandveiligheid. In geval
van een brand zal er een minimale vlamverspreiding en
een lage rookontwikkeling plaatsvinden.

Vloerverwarming
Onze collecties entreevloerbedekking zijn geschikt voor
vloerverwarming.

Duurzame oplossing
Wij geven 5 jaar garantie tegen slijtage op voorwaarde
dat onze installatie & schoonmaakinstructies worden
opgevolgd. Onze entreevloerbedekking wordt permanent
geïnstalleerd en is uitstekend te reinigen. Instructies zijn
te vinden op onze website. Het is niet nodig om de mat
regelmatig te laten ophalen en te wisselen. Onnodige
transportbewegingen en gebruik van chemicaliën worden
zo voorkomen. De collectie Excellence en Super bestaan
uit 100% gerecycled garen. Al onze producten zijn volledig
recyclebaar en verpakt in geregenereerd folie.

De nieuwe kleuren voor het interieur
‘Bij het ontwikkelen van de collecties is er
rekening gehouden met de internationale
kleurentrends van Milaan 2020’
Pieter de Jong, product developer

ontwerp Herlof Schürmann 2019

Schoon lopend een beter binnenklimaat

Geen valpartijen meer
‘Voorkom onnodige valpartijen door toepassing van entreevloerbedekking. Juridisch
gezien behoort een vloer tot de opstal. Als
deze opstal gebrekkig blijkt te zijn en niet
voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en een
gevaar oplevert, dan kan de eigenaar hiervan aansprakelijk zijn wanneer zich hierdoor
een ongeval afspeelt.’
Patricia Groenink, juristenkantoor.nl
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33, Zwaar commercieel gebruik

Pool materiaal

Tuftdrager
Ftalaatvrije ruguitvoering

ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF

Totale hoogte

Getuft 5/32” gesneden pool
100% regenerated non woven polyester Colback™

± 8,7 mm

Dimensionele stabiliteit

Max. ≤ 2 mm

Contactgeluid absorptie

∆ Lw = 32 dB

Geluidsabsorptie

ISO 354
Poolhoogte

± 6,7 mm

Bureaustoelgeschiktheid
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A, intensief gebruik r=2,8

EN 985

EN 1766
Uitsparingsdiepte

9 mm

ISO 16000
Totaal gewicht

Poolgewicht
Pooldichtheid
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Intensief gebruik

ISO 140-8

Waterdichte Comfort™ vinyl

EN 1765

ISO 1763

603

EN 2551

Productiemethode

EN 8543

Geschikt voor trappen
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EN 1307
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601

Aantal noppen

Comfort klasse

± 4260 g/m2

± 25m x 200 cm
Rollen

Licht

Conform

6-7 (Max = 8)

ISO 105
B02

± 820 g/m

2

± 0,127 g/cm3
± 92990 /m2

LC3

EN 1307
Kleuren

Emissie AgBB schema

10

ISO 105
X12

Wrijven, droog

ISO 105
X12

Wrijven, nat

ISO 105
E01

Water

ISO 105
E02

Zout water

4-5 (Max = 5)

Excellence is gemaak met 100% gerecyclede nylon Econyl garens.
De grove filamenten in de garens geven een extra borsteleffect zodat

5 (Max = 5)

inloopvuil en -vocht effectief van schoenzolen wordt afgeborsteld tij-

9

Afsnijdingen zijn verkrijgbaar

5 (Max = 5)

dens het lopen. De fijnere filamenten zorgen ervoor dat vuil en vocht

4-5 (Max = 5)

worden opgevangen. Het dessin is zo geconstrueerd dat inloopvuil
en -vocht niet snel zichtbaar zijn. Excellence is uitstekend te combi-

EN 14041

610

± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand
Brandgedrag

Cﬂ-s1

EN 13501-1
NEPD-1606-634
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neren met andere vloerbedekkingen en geschikt voor commercieel
intensief belopen ruimten.
Leveringsprogramma
Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.

Anti-slip

DS

EN 13893

TE

Breedte

Statische oplading

Rollen: lengte ± 25 meter
Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.

Permanent anti-statisch

ISO 6356

ISO 8302

Warmtedoorlaatweerstand

0,10 m2 K/W

EXCELLENCE

SUPER
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33, Zwaar commercieel gebruik

Pool materiaal

Tuftdrager
Ftalaatvrije ruguitvoering

ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF

Totale hoogte

Getuft 5/32” gesneden pool
100% regenerated non woven polyester Colback™

± 8,0 mm

Dimensionele stabiliteit

Max. ≤ 2 mm

Contactgeluid absorptie

∆ Lw = 33 dB

Bureaustoelgeschiktheid
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EN 985

Poolhoogte

± 6,2 mm

ISO 16000
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EN 1766
Uitsparingsdiepte

Totaal gewicht

Poolgewicht
Pooldichtheid
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Intensief gebruik

ISO 140-8

Waterdichte Comfort™ vinyl

EN 1765

ISO 1763

330

EN 2551

Productiemethode

EN 8543

Geschikt voor trappen

320

EN 1963

EN 1307
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8 mm

± 700 g/m

2

± 0,102 g/cm3
± 75500 /m2

Comfort klasse

LC3

± 25m x 200 cm
Rollen

ISO 105
X12

Wrijven, droog

ISO 105
X12

Wrijven, nat

ISO 105
E01

Water

ISO 105
E02

Zout water

5 (Max = 5)

4-5 (Max = 5)

5 (Max = 5)

Super is gemaakt met 100% gerecyclede nylon Econyl garens en

4-5 (Max = 5)

heeft door een speciale behandeling en constructie een specifieke op-
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pervlaktestructuur die vuil bindt en aan het oog onttrekt. De filamenten van het garen zorgen voor een efficiënte wrijving waardoor vuil en

EN 14041

vocht worden opgevangen. Het dessin sluit aan bij de hedendaagse

Afsnijdingen zijn verkrijgbaar

trends en sluit naadloos aan bij de achterliggende vloerbedekking.
Brandgedrag

± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand

Bﬂ-s1

EN 13501-1

NEPD-1606-634
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Super is uitstekend te combineren met andere vloerbedekkingen en
geschikt voor commercieel intensief belopen ruimten.

DS

Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.
Rollen: lengte ± 25 meter.

Statische oplading

Permanent anti-statisch

Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.

ISO 6356
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Leveringsprogramma
Anti-slip

EN 13893

TE

Breedte

7-8 (Max = 8)

9

EN 1307
Kleuren

Licht

Conform

ISO 105
B02

± 3600 g/m2

Aantal noppen

Emissie AgBB schema

ISO 8302

Warmtedoorlaatweerstand

0,11 m2 K/W

SUPER

SPRINT

STAR

202

204

401
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Sprint is verkrijgbaar in drie kleuren
met een klassieke uitstraling. Sprint
is gemaakt van nylon garens die
effectief vuil en vocht vasthouden.
Leveringsprogramma
Afsnijdingen in de lengte van de rol
zijn mogelijk.

207

Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand
aan beide zijden.
Rollen: lengte ± 25 meter.

Star is een soepele en veerkrachtige schraapmat met een opvallende
structuur die staat voor een hoge opslagcapaciteit van grof vuil.
Het binnenlopen van grof vuil wordt voorkomen omdat Star ervoor
zorgt dat vuil effectief wordt tegen gehouden en opgevangen.
Star is verkrijgbaar in een open en gesloten structuur. De gesloten
structuur wordt aangeraden bij binnen toepassingen en de open
structuur bij buiten toepassingen. Star is een ‘eye catcher’ en een

407

modern alternatief voor een aluminium borstelmat.
Leveringsprogramma
Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.
Rollen: lengte ± 6 of ± 18 meter.
Breedte: ± 120 cm

SPRINT | STAR
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Extreme aluminium entreemat met gerecyclede nylon borstels of met
rubber inlagen zorgen ervoor dat effectief grof vuil van schoenzolen
wordt geschrapt voordat men het gebouw binnen treedt. Dit vuil zal
dus niet meer verder verspreid worden over uw vloerbedekking. Het
stevige aluminium frame zorgt ervoor dat de mat extreem belastbaar
is en geschikt is voor zeer intensief gebruik en rolstoelen. Extreme
wordt op aanvraag speciaal voor u op maat gemaakt en is verkrijgbaar in elke gewenste vorm. Voor een optimale oplossing adviseren
wij u Extreme met borstels te gebruiken in combinatie met de
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Extreme met tapijtinlage bestaat uit een aluminium profiel waarbij

tapijtinlage van Zeno Protect.

u de keuze heeft om een inlage van Excellence of Super entreevloer-

Reinigingsprogramma

bedekking te gebruiken. Extreme is zeer geschikt voor intensief

Extreme kunt u reinigen door middel van het gebruik van een stofzui-

loopverkeer en speciaal ontwikkeld voor een inpandige of overdekte

ger. De mat is oprolbaar en eenvoudig te verplaatsen, zodat ook het

entree. Door de hoge vorm- vastheid van de aluminium constructie

vuil onder de entreemat verwijderd kan worden.

is Extreme uitstekend toe te passen in bijvoorbeeld een tourniquet/

Leveringsprogramma

draaideur of uitsparing. Het aluminium is geadoniseerd, waardoor

Extreme wordt op maat voor u gemaakt. Naar wens is het mogelijk

er geen vervelende schittering plaatsvindt bij veel zonlicht. U kunt

om aluminium aanlooprofielen te bevestigen.

Extreme met tapijtinlage ook combineren met Extreme met rubberof borstelinlage.
Leveringsprogramma
Extreme wordt op maat voor u gemaakt. Naar wens is het mogelijk
om aluminium aanlooprofielen te bevestigen.

EXTREME

Scan code
voor installatie en
onderhoud

Leginstructies

Maak u mat zelf op maat met behulp van dit aanloopprofiel. Het profiel is eenvoudig op de gewenste maat
te snijden met een stanley mes. Door het gebruik van
koudlaspasta kunt u het aanloopprofiel bevestigen.
Het is van belang dat direct na het opbrengen van de
koudlaspasta dat het profiel stevig tegen de onderzijde
van de entreevloerbedekking wordt aangedrukt. Droogtijd bij kamertemperatuur ongeveer 5 uur. Met 1 tube
kunt u ongeveer 8 tot 10 meter verlijmen.

Aanloopprofiel

Scan code
voor installatie en
onderhoud
De producten van Zeno Protect zijn speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te stoppen en dit
te verbergen in het materiaal. Om de effectiviteit te
waarborgen dient de entreevloerbedekking regelmatig
gereinigd te worden.
Dagelijks onderhoud
Het is voor de levensduur van onze textiele entreevloerbedekking belangrijk, dat u vanaf de aankoop zeer
regelmatig stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een
elektrisch aangedreven borstelstofzuiger. Borstelstofzuigers verwijderen effectiever stof en vuil dan
stofzuigers met een glad mondstuk en zorgen tevens
voor het ‘opborstelen’ van de tapijtpool. Controleer
minstens maandelijks of de stoffilter schoongemaakt
danwel de stofzuigerzak vervangen dient te worden.

Onderhoud

Garantie Zeno Protect
Op de producten Zeno Protect Excellence, Super en
Sprint geldt een garantie van 5 jaar op slijtage,
mits het product is gelegd en onderhouden volgens
de voorschriften van de fabrikant.
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Zeno-Protect B.V.

Oostenburgervoorstraat 132
1018 MR AMSTERDAM
Nederland

(088) 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.nl
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