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Intelligente
vloersystemen.

Verzekerd!
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Hoogkwalitatieve systeemoplossingen
Technicel® is specialist in de ontwikkeling van technische systeemoplossingen voor de vloerder.  
De Technicel® systemen zijn samengesteld uit een selectie hoogkwalitatieve producten van Europese fabrikanten 
van o.a. professionele tegellijmen, bouwplaten, drainagetechnieken, waterdichtingsproducten enz., die elk op zich 
bezig zijn met innovatieve productontwikkeling en doorgedreven kwaliteitszin.  
Enkel geteste, veilige en prijsbewuste producten worden in ons gamma opgenomen. 

Dichtbij de vakman
Technicel® Service Centers: de gespecialiseerde partner bij u in de buurt. Technicel® heeft oog voor alle details  
die een kwalitatieve uitvoering kunnen waarborgen en is daarom dichtbij aanwezig in de belangrijkste bouwregio’s 
van België met eigen mensen en eigen Technicel® Service Centers, voorzien van een 24/24 afhaalsas.
Technicel® heeft als doel de vakman en de fabrikant dichter bij mekaar te brengen. Wij streven er naar steeds  
de primus te zijn in prijs én kwaliteit en wij garanderen snelle service. Wij kijken steeds door het oog van de  
vakman, met als doel u volledig te ontzorgen.

Technisch advies 
Naast het selecteren, stockeren en leveren van de producten is het informeren en geven van technisch advies 
veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Net hier loopt het bij velen vaak mis. 
Door de nauwe samenwerking met onze fabrikanten kunnen technische vragen en problemen in een mum van 
tijd worden opgelost.

Systeemgarantie op maat van uw project
Naast technisch gespecialiseerd advies, biedt Technicel® systeemgarantie. Wij brengen onze fabrikanten  
samen en laten producten testen in één systeem. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch 
correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een werf. Deze systeemoplossingen scholen we in onze  
eigen filialen, in samenwerking met WTCB en Fecamo.

Technicel® Academy & workshops
Wij zweren bij een optimale plaatsing van onze systemen. Tijdens de Technicel® Academy kan u komen kennis 
maken met onze producten en informeren wij u over hoe onze systeemoplossingen meer zekerheid bieden  
op uw werven in uitvoering. Tijdens de workshops gaan we dieper in op de praktijk. Hier behandelen we steeds 
enkele ‘hot topics’ met een praktijkgerichte privé opleiding op maat van uw bedrijf.
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Intelligente vloersystemen. Verzekerd!

Wat betekent Technicel® voor u?
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Ontdek het Technicel-Geggus 
aanbod van onze aluprofielmatten!

Scan deze unieke QR-code en 
raadpleeg onmiddellijk de digitale 
versie met alle actuele prijzen.



Top Clean CLASSIC XL – voor installatie op grote oppervlakken
De nieuwe inkommat Top Clean CLASSIC XL is een consistente verdere ontwikkeling in de Top Clean CLASSIC serie met circa 40% bredere aluprofielen. 
Geschikt voor grote en architecturaal verfijnde entrees. Het op de onderkant van de aluprofielen gebonden PE-schuim garandeert een optimale 
vermindering van de loopgeluiden en zorgt voor een maximaal ondersteuningsvlak. De brede naaldvilt strips zorgen voor een optimale vuilopname 
en een aangenaam betreden van de mat. Vormvast, oprolbaar en gemakkelijk schoon te maken. Kan in elke breedte en diepte worden vervaardigd. 
Speciale vormen zijn te verkrijgen tegen een meerprijs.   

Aluprofiel Stabiel aluminium profiel (framedikte 1,2 mm) voor directe plaatsing in een bestaande of nieuwe matkader.

Bovenzijde /
Combinaties

Er zijn verschillende mogelijkheden, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:                    
• Naaldvilt: UV-bestendig, duurzaam polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130
• Schraapstrips uit stabiele aluminiumprofielen
• Borstelstrip uit robust polyamide 6

Onderzijde Gebonden PE-schuim voor vermindering van het loopgeluid, mechanisch gemonteerd op de onderkant van de mat.

Verbinding Roestvrijstaaldraad V2A Ø 2 voor 10 mm hoogte. 
Verzinkte staaldraad met kunststofmantel voor 22 mm hoogte.

Sluting Met RVS-schroef (roestvrij).

Profielafstand 5 mm. Flexibele afstandshouder uit rubber.

Kleuren aluprofiel Op verzoek, tegen een meerprijs, poedercoating aluprofiel volgens RAL-kaart. 

ca. 10mm
ca. 22mm15mm

25mm

Hoogte 
Matkader

Hoogte  
Mat37mm

5mm

37mm

Kleuren standaard Borstelstrip 

010  
Antraciet

020  
Lichtgrijs

030  
Beige-gemengd

040  
Blauw-gemengd

Zwart Grijs Blauw

Speciale kleuren op aanvraag - Kleurafwijkingen kunnen om technische redenen niet worden uitgesloten
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Verklaring van de gebruikte symbolen

Top Clean CLASSIC XL 22 met Naaldvilt en Schraapstrip Top Clean CLASSIC XL 22 met Naaldvilt en Borstelstrip

Top Clean CLASSIC XL Combinatiemogelijkheden

Top Clean CLASSIC XL 10 met Naaldvilt
Top Clean CLASSIC XL 22 met Naaldvilt

Toepasbaar in
binnenzones

Rolstoeltoegankelijk

Recycleerbaar

Roestvrij



Top Clean CLASSIC – aantrekkelijk in prijs en prestaties

De Top Clean CLASSIC reeks is de meest voordelige reeks in het gamma van de eersteklas inkommmatten. Al de combinatiemogelijkhelden van de 
Trend series zijn verkrijgbaar voor de Top Clean CLASSIC reeks (zie rechterpagina). Gebonden PE-schuim aan de onderkant garandeert een optimale 
vermindering van de loopgeluiden en zorgt voor een maximaal ondersteuningsvlak. verkrijgbaar in 10/13, 17, 22 en 27 mm. De CLASSIC reeks is oprolbaar 
en gemakkelijk te reinigen. Kan in elke breedte en diepte worden vervaardigd. Speciale vormen zijn te verkrijgen tegen een meerprijs.  

Aluprofiel Stabiel aluminium profiel (framedikte 1,2 mm) voor directe plaatsing in een bestaande of nieuwe matkader.

Bovenzijde /
Combinaties

Er zijn verschillende mogelijkheden, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:   
• Naaldvilt: UV-bestendig, duurzaam polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130
• Anti-slip Rubberprofiel (EPDM), in de lengte en breedte gegroefd, duurzaam en UV-bestendig volgens DIN 7863,  

Brandverloop voor hoogte 10 en 27 mm = Bfl-s1, voor hoogte 17 en 22 mm = Cfl-s1, volgens DIN EN 13501-1.
• Schraapstrips uit stabiele aluminiumprofielen
• Borstelstrip uit robust polyamide 6
• Borstelprofiel uit robust polyamide 6, slipweerstand R11 volgens DIN 51130

Onderzijde Gebonden PE-schuim voor vermindering van het loopgeluid, mechanisch gemonteerd op de onderkant van de mat.

Verbinding Roestvrijstaaldraad V2A Ø 2 voor 10/13 en 17 mm hoogte. 
Verzinkte staaldraad met kunststofmantel voor 22 en 27 mm hoogte.

Sluting Met RVS-schroef (roestvrij).

Profielafstand 5 mm. Afstandshouder uit rubber.

Kleuren aluprofiel Op verzoek, tegen een meerprijs, poedercoating aluprofiel volgens RAL-kaart. 

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 10-13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

27mm 27mm

5mm

Hoogte 
Matkader

Hoogte 
Mat

Kleuren standaard Rubberprofiel Borstelstrip 17 en 22 mm

010  
Antraciet

020  
Lichtgrijs

030  
Beige-gemengd

040  
Blauw-gemengd

Zwart Zwart Grijs Blauw

Speciale kleuren op aanvraag - Kleurafwijkingen kunnen om technische redenen niet worden uitgesloten
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Verklaring van de gebruikte symbolen

Toepasbaar in buitenzones

Toepasbaar in
binnenzones

Rolstoeltoegankelijk 

Recycleerbaar

Borstelprofiel

Grijs Zwart 



Top Clean CLASSIC combinatiemogelijkheden

Top Clean CLASSIC 
met Naaldvilt en Borstelstrip

Top Clean CLASSIC 
met Naaldvilt en Schraapstrip

Top Clean CLASSIC 
met Naaldvilt en Borstelprofiel

Top Clean CLASSIC 
met Borstelprofiel

Top Clean CLASSIC 
met Rubberprofiel

Top Clean CLASSIC 
met Naaldvilt

Top Clean CLASSIC 
met Rubberpofiel en Borstelprofiel

Top Clean CLASSIC 
met Rubberprofiel en Schraapstrip

De foto’s tonen  
Top Clean CLASSIC van 22 mm hoog.
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Top Clean ROBUST – voor intensief gebruik

Uiterst veerkrachtig – dit intensief reinigende schoonloopsysteem is bestand tegen de hoogste belastingen. Het is bijna voorbestemd voor 
ingangsgebieden met een hoge belasting en loopfrequentie. Kan overreden worden met hef- en transportwagens. Zie de rechterkant voor mogelijke 
combinaties. Geluidsabsorberend, vormvast, oprolbaar en gemakkelijk schoon te maken. Kan in elke breedte en diepte worden vervaardigd. Speciale 
vormen zijn te verkrijgen tegen een meerprijs.  

Kleuren standaard Borstelprofiel Rubberprofiel

010  
Antraciet

020  
Lichtgrijs

030  
Beige-gemengd

040  
Blauw-gemengd

Grijs  Zwart  Zwart

Speciale kleuren op aanvraag - Kleurafwijkingen kunnen om technische redenen niet worden uitgesloten

Aluprofiel Stabiel aluminium profiel (framedikte 2,5 mm) voor directe plaatsing in een bestaande of nieuwe matkader 
(Onderbouw ter plaatse, maximum afstand tussen de dragers 300 mm).

Bovenzijde /
Combinaties

Er zijn verschillende mogelijkheden, die met elkaar gecombineerd kunnen worden: 
• Naaldvilt: UV-bestendig, duurzaam polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.
• Anti-slip Rubberprofiel (EPDM), in de lengte en breedte gegroefd, duurzaam en UV-bestendig volgens DIN 7863, 

Brandverloop Bfl-s1 volgens DIN EN 13501-1.
• Schraapstrips uit stabiele aluminiumprofielen.
• Borstelprofiel uit robust polyamide 6, slipweerstand R11 volgens DIN 51130.

Onderzijde Gebonden PE-schuim voor vermindering van het loopgeluid, mechanisch gemonteerd op de onderkant van de mat.

Verbinding Roestvrij staaldraad V2A Ø 2 voor 10/13 on 17 mm hoogte. 
Roestvrij staaldraad V2A Ø 3 voor 22 mm hoogte.

Sluting Met RVS-schroef (roestvrij).

Profielafstand 5 mm. Afstandshouder uit rubber.

Kleuren aluprofiel Op verzoek, tegen een meerprijs, poedercoating aluprofiel volgens RAL-kaart. 

29mm 29mm

5mm

Hoogte 
Matkader

Hoogte 
Mat

Wanddikte tot 2,5 mm
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Verklaring van de gebruikte symbolen

Toepasbaar in buitenzones

Toepasbaar in
binnenzones

Rolstoeltoegankelijk 

Toegankelijk met heftruck

Recycleerbaar

Roestvrij

15mm
20mm
25mm

ca. 10-13mm
ca. 17mm
ca. 22mm



Top Clean ROBUST combinatiemogelijkheden

Top Clean ROBUST 
met Naaldvilt en Schraapstrip

Top Clean ROBUST 
met Naaldvilt en Borstelprofiel

Top Clean ROBUST 
met Naaldvilt en Rubberprofiel

Top Clean ROBUST 
met Rubberprofiel

Top Clean ROBUST 
met Rubberprofiel en Schraapstrip

Top Clean ROBUST 
met Naaldvilt

Top Clean ROBUST 
met Rubberpofiel en Borstelprofiel

Top Clean ROBUST 
met Borstelprofiel
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De foto’s tonen  
Top Clean CLASSIC van 22 mm hoog.





CORPORATE CENTER

Technicel®nv 
Zone Reme 4
2260 Westerlo
westerlo@technicel.com
T +32 (0)800 11 040

GRATIS NUMMER voor al uw bestellingen 

T +32 (0)800 11 040
bestellingen@technicel.com

FILIALEN

Brugge
Dirk Martensstraat 2 Unit 2
8200 Brugge
brugge@technicel.com

Herentals
Geelseweg 9 D
2200 Herentals
herentals@technicel.com

Lokeren
Oeverstraat 19A
9160 Lokeren
lokeren@technicel.com

Zwevegem
Esserstraat 2 Unit 3
8550 Zwevegem
zwevegem@technicel.com

Brecht
Energielaan 4
2960 Brecht
brecht@technicel.com

‘ Een vriendelijk ontvangst
 en tijd voor elke klant!
 Wij maken graag 
 het verschil.’

www.technicel.com




