
Eco Absorb mineral grey gemaakt van 50% gerecycled nylon 

EcoAbsorb is een superabsorberende en zeer duurzame, milieuvriendelijke mat die perfect is 

voor gebruik in drukke openbare ingangen en gebieden met veel voetgangers. 

Deze professionele, functionele entreemat is ontwikkeld om de impact op het milieu te 

verminderen. Het gebruik van Renycle ™ 50 (50% gerecycled nylon) garen bespaart energie, 

vermindert CO2-uitstoot, waterverbruik en afvalmateriaal tijdens de productie. EcoAbsorb 

droogt 37% sneller dan een katoenen mat en bespaart nog meer energie, tijd en geld tijdens 

wascycli. 

   

50% GERECYCLEERD NYLON 

Besparing op afval en verbruik van ruw nylon tijdens de productie. 

37% SNELLER DROGEN 

Vergeleken met standaard katoenen matten tijdens wascycli. 

47% MINDER ENERGIE 

Vergeleken met het standaard energieverbruik van garen tijdens de productie. 

35% MINDER EMISSIES 

Vergeleken met standaardgaren CO 2 -emissies tijdens productie. 

30% MINDER WATER 

Vergeleken met het standaard waterverbruik van garen tijdens de productie. 

Waarom kiezen voor EcoAbsorb? 

• Super absorberende pool 

• Zeer veerkrachtig en duurzaam nylon 

• 50% gerecycled garen 

• Droogt 37% sneller dan een katoenen mat ! 

• Machine wasbaar tot 60 ° C 

• 45% minder energie verbruikt 

• 35% minder CO2-uitstoot 

• 30% minder water gebruikt 

 

                      
 



ECO Absorb Reinigingsmat voor o.a. vorkheftruckwielen  
 

 Klik op de link  https://www.stratasales.com/product/moisture-and-dirt-removal-
systems/9/clean-start%C2%AE-forklift-wheel-cleaning-system/33 
 

Verwijder vuil en water van banden zodra ze uw gebouw binnenkomen. 

Het risico op uitglijden, struikelen en vallen door ongewenste vloeistoffen op uw 

vloer verminderen. 

Helpt voorkomen dat er aarde in uw gebouw komt; bespaart tijd en kosten voor het 

schoonmaken. 

• Absorberende vorkheftruckmat om vuil en vocht van vorkheftruckbanden bij 
uw ingang te verwijderen  
 

• 40 % dikker dan de standaardmat. Leverbaar in de maat 200 x 200 en 200 x 
400 cm incl. rand 20 mm+ 2.8 mm C+I Rubber.  
Op aanvraag ook leverbaar in standaard en als maatmat. 
 

• Sterke constructie voor dagelijks gebruik met vorkheftrucks en wielen 
 

• 100 % Nitrilrubberen achterkant om olie en vet te weerstaan met chemische, 
olie- en antistatische eigenschappen 
 

• Snel te installeren voor onmiddellijke reiniging zowel intern als extern 
 

• Neemt 50% meer vocht op en houdt 75% meer vuil vast dan een 
standaardmat !   
Voorgesteld wordt dat een heftruckwiel minimaal drie omwentelingen maakt 
op de mat. 
 

• Gewoon afborstelen of stofzuigen voor gepland onderhoud, of kan onder druk 
worden gewassen. 
 

• Voordeelmat geeft ipv 1 jaar 2 jaar fabrieksgarantie op deze mat. 
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