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Ti-rex vloerbekleding

Banden van vrachtwagens en vliegtuigen worden versneden en bewerkt tot 
veloursachtige strips.
De gerecycleerde strips worden verlijmd op een synthetisch gaas en 
versneden tot tegels of 305 mm stroken.
Dankzij het lijnenpatroon is het mogelijk om een naadloze mat of 
vloerbekleding te plaatsen.
De tegels daarentegen worden in dambord of halfsteens geplaatst.

toepassing : inkommatten, loopzones, bordessen en traptreden met aangepast 
neusprofiel.

ti –rex  in banen   afm. rol : 9,3 m x 305 mm x 12 mm – gewicht : 28,5 kg/rol
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Plaatsing: Halfsteens

Plaatsing: Dambord

ti –rex in tegels   
afm. tegel : 305 x 305 mm x 12 mm 
gewicht : 22,5 kg/doos =25st.

Plaatsing: trap

ti –rex trapbekleding in combinatie 
met trapneusprofielen.
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Zen grip & Zen traffic

Modulaire inkommat samengesteld uit U-vormige aluminium draagprofielen 
bekleed met naaldvilt tapijtstroken of rubber.
De profielafstand van 4 mm maakt dat de mat oprolbaar is en het vuil, dat 
op een rubber onderfolie opgevangen wordt, snel en efficiënt verwijderd 
kan worden.
De hele constructie wordt dmv staaldraden opgespannen. Hoogte: 23 mm

Aluminium profielen bekleed met 
antisliprubber

KLeuren tapijtstrips
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Combinatie rubberstrips en tapijtstroken
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Polystep

modulaire inkommat vervaardigd uit een dubbelzijdig loopvlak van rubber 
profielen versterkt met kunststofvezels.
De rubber profielen worden onderling van elkaar gescheiden door 
aluminium profielen.
Het geheel wordt samengehouden door middel van gegalvaniseerde 
stalen kabels die aan de uiteinden verzonken worden in een U-vormig 
aluminium profiel.
Dikte mat: 18 mm
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Polystep wood

Combinatie gerecycleerde rubber profielen en tropisch hardhout.
Gesloten constructie.
Dikte mat: 18 mm
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Ipé -Schraapmatten

Constructie van hardhoutprofielen en nylon (PA) schraapborstels.
Open structuur afstand tussen profielen: 4mm (EPDM rubberen ringen)
Dikte mat: 23 mm

Standaarduitvoering met oploop-
profielen
1000 mm x 420 mm
1000 mm x 470 mm
1000 mm x 520 mm
1800 mm x 470 mm

maatwerk voor een matkader
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NATO

In tegenstelling tot de Ipé-schraapmatten bestaat deze mat enkel uit PVC 
borstelprofielen die met stalen kabels verbonden worden. 
Dankzij een profielafstand van 4 mm is de mat oprolbaar en wordt het vuil 
geconcentreerd tussen de bortels zodat het niet zichtbaar blijft
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RIPS Schraapmatten (alternatief voor kokosmatten)

Naaldvilt tapijt met granulaat rubberen rug.
Dikte mat: 17 mm of 20 mm

Coral schoonloopmatten

Standaard afmetingen: 900 x 1550 mm, 1350 x 2050 mm, 2050 x 3000 mm 
of op maat
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Matkaders op maat in aluminium en messing

Kokosmatten op maat naturel grijs en zwart

RIPS loper  

afmetingen: 2000 x 25000 mm - dikte: 10 mm
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Combo 9 mm (modulair) afm. tegel: 400 x 140 mm -
Verpakking per 36 tegels (± 2 m2).
Gewicht 4,7 kg/m2

De combo 9 wordt ook geplaatst in zones waar afvoer van water van 
belang is.
Beschermt de voeten bij lage temperaturen zoals bv. in koelwagen inrich-
ting, looppaden, op daken enz.

Combinatie combo 9mm en combo 16 mm voor het inwerken van een anti-vuilmat

Vinyl -rubber (NBR) matten: systeem van ineensluitende 
tegels
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Combo 16 mm (modulair) afm. tegel: 400 x 140 mm -
Verpakking per 20 tegels (± 1 m2).
Gewicht 9,8 kg/m2

Combo 11
anti-slip schraper geschikt voor loopzone met trolleys en rolkarren
modulair afm. tegel: 305 x 183 mm
Dikte: 11 mm
Verpakking: 18 tegels

vb. combinatie coral en combo 11, 
Luchthaven Charleroi
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Bollo noppentegels
Ineensluitende vinyl tegels 
afm.: 304 x 304 mm - Dikte: 5
toepassing: losse plaatsing, dus geen verlijming op de draagvloer

De combo matten en patrol (zonder tapijt) zijn zowel geschikt voor binnen 
als buiten toepassingen (-35°C/+70°C)

Omdat de matten oprolbaar zijn hoeft men de mat nooit in zijn geheel te 
verwijderen en is het onderhoud eenvoudig.

Patrol mat (open constructie)
Loper afm.: 1970 x 10000mm
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Rubberen openringmatten

Standaarduitvoering afmetingen
800 mm x 1200 mm x 23 mm
1000 mm x 1500 mm x 23 mm

Open constructie
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Rubber trapbekleding met reliëf 

Noppen, geribd of hammerslag profiel.

Vormstuk met trapneus trap met ronding
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Sportvloeren en valbrekende tegels

Eva valbrekende tegels Zachte vloer voor revalidatie

Powerplate dempingsmat Mondo sportflex, indoor looppiste

Valbrekende granulaat tegels Kunstgras
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Vasttapijt

Geweven of getuft kamerbreed tapijt en tapijttegels bestaan meestal in 
velours of bouclé uitvoeringen.
tapijt kan verlijmd of gespannen geplaatst worden op ondertapijt.
Courante breedte is 4000 mm maar sommige kwaliteiten zijn ook 
verkrijgbaar op 5000 mm breedte. tapijttegels worden geplaatst met een 
verhuislijm.

Sisal

Chevron

Bouclé
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tapijt gespannen plaatsing op traptreden met ondertapijt

trapbekleding, Bentzon geweven 
tapijt, bestaat in 12 kleuren

Velourstapijt met bedrukte tekening.
Nieuwe tekeningen zijn mogelijk 
vanaf 20 m2
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Geweven vinyl in banen en tegels (Bolo)

Beschikbaar op rol breedte 2000 mm, dikte 3 mm of tegels van 500 x 500mm, 
dikte 5 mm

vb. Badkamer vb. Kantoor (rolstoelvast)
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Tapijttegels: 500 x 500 mm, dikte 8 mm

Combinatie tapijttegels en vinyl in 
banen
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Homogene en heterogene Vinyl in banen, tegels en planken

Vinyl tegels 500 x 500 mm, dikte 5 mm (plaatsing met verhuislijm)
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Vinyl planken met clic systeem, dikte 6 mm 
of 2,5 mm planken om te verlijmen

Ineensluitende pvc tegel 635 x 635 mm, dikte 6 mm
geschikt voor zwaar verkeer en intensief gebruik
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Confectie: geweven vinyl met afboording met synthetisch lint of katoen

60 mm afboording slim afboording 10 mm

slim afboording 10 mm
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Rubber en linoleum vloerbekleding in banen

Deze bestaan in uni kleuren, marmermotief of gespikkeld
Rolbreedte: ± 2 m, Dikte: 2,5 mm, 3,2 mm en 4 mm

plaatsing op geegaliseerde chape

uitfrezen en lassen van de naden
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Rubber vloerbekleding met reliëf

BS Strong
dikte 4 mm
afm. 1000 x 1000 mm

BR
dikte 2,7 mm, afm. 1000 x 10000mm
of tegel 500 x 500 mm

BN rol
dikte 4 mm, afm. 1200 x 10000 mm

BN tegel
dikte 4 mm, afm. 1000 x 1000 mm
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Gespikkelde rubber vloerbekleding

Zeus
dikte 3,5 mm
afm. 1000 x 1000 mm

Kayar
tegel afm. 610 x 610 mm x 5 mm
Rol afm. 1900 x 10000 mm x 3 mm

Granito
tegel afm. 610 x 610 mm x 2 mm
Rol afm. 1900 x 10000 mm x 2 mm

Geode
Dikte 2 mm, geleidende vloer-
bekleding 1900 x 10000 mm
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mULtI FLOOR aLBa
tegel afm. 610 x 610 mm x 3 mm
Rol afm. 1900 x 10000 mm x 3 mm

ZERO
Dikte 3 mm
afm 1000 x 1000 m

aRDESIa 
Dikte 3,5 mm
afm 1000 x 1000 m

UNI
tegel afm. 610 x 610 mm x 3 mm
Rol afm. 1900 x 10000 mm x 3 mm
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Industriële vloerbekledingen (rubber)

Smalrib Breedrib

tekening BN rol Fingertip
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Matten voor paardenwagens en trailers

anti-slip voor de laadklep “Rugosa” 
afm.: rol 1200 mm x 10000 mm - Dikte: 5 mm
Rug: polyester

Vloerbekleding voor paardenwagens

Uitvoering: hamerslagprofiel, dikte 10 mm met 1 inlage versterking
Breedte rol: 2000 mm of 1800 mm - Rollengte: 25 of 50 lm
Gewicht/m2: 11 kg

Oploopmat: 1750 x 1550 mm Vloerbekleding trailer
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Stalmatten voor paarden

Ineensluitende tegels in harde kunststof. 
afm. tegel: 1160 x 760 mm - Dikte tegel: 22 mm - Gewicht tegel: 20 kg

Oppervlakte: noppenpatroon

Holle rug met afwateringskanalen

matten zijn ook verkrijgbaar in een perforeerde uitvoering voor de wasplaatsen
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Maatwerk

Flashcut versnijding van zachte materialen zoals rubber, vinyl, leder, 
celrubber, vilt enz.
Naast industriële toepassingen versnijd men tegels met zwaluwstaart-
verbinding, bekledingen voor meubels, isolatiemateriaal, dakbekleding, 
plinten en logo’s

Fitness en sauna

anti vermoeidheidsmatten
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Rubber bescherming voor de laadvloer

Granulaatrubber met zwaluwstaarverbinding

Strippen granulaatrubber of tapijtplinten
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Vilt

Bekleding van tafelbladen met EPDm rubber

Recovery Box voor paarden

Sandwich constructie van CR cel-
rubber en slijtvaste toplaag zowel 
op de vloer als tegen de wanden
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Lassen van geweven vinyl voor confectie van carpetten

Ineensluitende tegels voor fitness, kelderruimte, speelruimte, ...
Vb.: mt&H, Intel mS
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Contactpersoon: anthony Berden
Industrieterrein “Krekelenberg” - tunnelweg 14
2845 Niel - Belgium
Tel. 32 (0)3.844.25.29 - 0475.96.19.15
anthony. berden@boonenp.be - www.boonenp.be

P. Boonen & Co n.v. werd opgericht in 1987.

Onze DOelstelling:  
 
 Fabricatie van geconfectioneerde rubberstukken en algemene    

 rubberstukken
 Ontwerp en verkoop van flexibele leidingen en compensatoren
 Fabricatie en plaatsing van inkommatten en antislipmatten,    

 voornamelijk in rubber

P. Boonen & Co zorgt voor een permanente kwaliteitsverbetering      
  en klantvriendelijke service. 

Ook wordt er efficiënt ingespeeld op de vragen  van de klant. 
advies, research en technische bijstand leiden
tot een vlotte samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe
producten en het verbeteren van bestaande producten.
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