
Antislipmatten

Antislipmatten op rol, 
open structuur
Afmeting
B in mm

Artikelnummer Artikel  
in verpakking

200 Z-182-020100

250 Z-182-025100

300 Z-182-030100

330 Z-182-033100

350 Z-182-035100

400 Z-182-040100

430 Z-182-043100

450 Z-182-045100

500 Z-182-050100

600 Z-182-060100

800 Z-182-080100

1000 Z-182-100100

1200 Z-182-120100

1800 Z-182-180100

2400 Z-182-240100

Rollengte: 10 mtr              

PRODUCT KENMERKEN
• Industriële kwaliteit 
• Bestand tegen olie, benzine, diesel, zuur  en loog. 
• Licht van gewicht (slechts 550 gr/m2)
• TUV goedgekeurd
• Moeilijk brandbaar (zelfontbrandingstemperatuur is ca. 350° C)
• Temperatuurbestendigheid van -25° C tot 100° C
• Tot 60° C uitwasbaar
• Toepasbaar in de ‘‘food’’- industrie
• Eenvoudig op maat te maken 
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INFORMATIE

ANTISLIPMATTEN
Een veel voorkomend probleem is dat bijvoorbeeld tijdens transport de lading in de vracht- of 

bestelauto’s niet goed vastligt en daardoor gevaarlijk kan gaan schuiven om maar niet te spreken 

van een ravage die een noodstop of een uitwijkmanouvre veroorzaken. Of als u gezellig aan 

het varen bent en uw glazen schuiven op de deining van de golven heen en weer. Kortom legio 

voorbeelden waarbij de antislipmat uitkomst kan bieden.

1 PRODUCT MET 1001 TOEPASSINGEN 
De antislipmat is tweezijdig te gebruiken en behoudt zijn anti-slip functie tot een hoek van bijna 

60° en is toepasbaar op elk materiaal. De antislipmat is inzetbaar op elk mogelijk terrein zoals in 

de werkplaats, in de fabriek, in de auto, in de camper, op de boot, in huis, op kantoor, in 

de hobbyruimte etc etc. Een product welke zowel professioneel, hobbymatig als huishoudelijk 

ingezet kan worden. De antislipmat is eenvoudig met een schaar of stanleymes op maat te 

knippen cq te snijden. 

GECERTIFICEERD KWALITEITSPRODUCT 
De antislipmat is een kwaliteitsproduct vervaardigd uit hoogwaardige materialen en uiteraard 

voorzien van diverse keurmerken zoals de TUV. Naast het speciale gepatenteerde PVC-schuim, 

welke zorgt voor de enorme anti-slip werking, bestaat de kern van de antislipmat uit een 

hoogwaardig polyamide polyester draad. Deze draad is dubbel geknoopt waardoor het materiaal 

bijzonder sterk is. Tevens is de antislipmat ook te gebruiken in de levensmiddelenindustrie. De 

antislipmat wordt op de rol in diverse breedtes geleverd. Afwijkende maten zijn ook leverbaar. 

Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.


