Dossier entreesystemen

Voeten vegen bij
de deur
Een entreemat is meer dan een welkomstmatje aan de deur voordat iemand een gebouw betreedt. Een entreesysteem is een essentieel onderdeel van de vloer. Mobilia
vroeg vier bedrijven die op de Nederlandse en Belgische markt actief zijn naar de
stand van zaken in de wereld van de schoonloopzones.

Corné van Vugt (Emco Benelux), Renate de Vries (Forbo Coral), Pieter de Jong (Zeno-Protect) en Sebastiaan Zuiddam
(RiZZ) beantwoordden onze vragen graag. Ze beginnen met
het voorstellen van hun bedrijf.

Even voorstellen
Sebastiaan Zuiddam van het dit jaar jubilerende RiZZ bijt de
spits af: “Onze mat bestaat dit jaar tien jaar. RiZZ is in 1941
begonnen als borstelfabriek, vandaar ook dat onze mat een
duurzaam binnenwerk heeft van een stripborstel uit rvs en
uv-bestendig nylon. Rond onze mat is inmiddels een complete collectie van producten voor de entree ontstaan die we
wereldwijd leveren.”
Corné van Vugt: “Emco is zelf al meer dan een halve eeuw
fabrikant van entreematsystemen en schoonloopzones. In
de Benelux zijn we vanaf 2001 actief, met een verkoopkantoor in Hedel. Vanuit dit kantoor bedienen wij de gehele Benelux.”
Renate de Vries: “Coral wordt al meer dan veertig jaar in
Krommenie (Zaanstad) ontworpen en geproduceerd. In
eerste instantie onder de naam Tufton – en sinds 2010 als
onderdeel van de Forbo-groep. Het is een puur Nederlands
product, dat over de gehele wereld verkocht wordt.”
Pieter de Jong: “In 1997 is Zeno-Protect gestart als onafhankelijke internationale fabrikant die zich specialiseert in de
fabricage van hoogwaardige entreevloerbedekking, die geschikt is voor zeer intensief belopen ruimten.”
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Wat is het belang van een goed entreesysteem?

Hoe ziet een goed entreesysteem eruit?

De Jong: “Het belang van onze professionele entreesystemen is niet alleen het schoonhouden en beschermen van de
achterliggende vloeren, waardoor op vloeronderhoudskosten kan worden bespaard, maar ook het positief beïnvloeden van het binnenklimaat, het reduceren van het geluidsniveau en het bevorderen van de veiligheid van de entree.”
Van Vugt vult aan: “Een goed entreematsysteem is belangrijk. Het beperkt het gevaar van uitglijden en zorgt ervoor
dat de achterliggende vloerbedekkingen beduidend langer
meegaan. Bovendien geeft het een hoogwaardige uitstraling aan het pand en een goede eerste indruk.”
Zuiddam: “Een goed ontworpen deurmat maakt de entree
praktisch en uitnodigend. Maar denk ook aan de achterdeur
waar juist veel zand, vanuit bijvoorbeeld de tuin het huis,
naar binnen dreigt te gaan. Een ongekende vuilafname van
80 procent, gecombineerd met gebruiksgemak, staan garant voor een naadloze overgang tussen binnen en buiten.”

Zuiddam: “Buiten een mat die zorgt voor een maximale
vuilafname en binnen een droogloopmat. Ook hechten we
bij RiZZ waarde aan onze extra brede maatvoering en het
design, waarbij een optioneel profiel van teakhout extra cachet geeft aan elke entree.”
De Jong: “Dit is afhankelijk van de situatie buiten. Wanneer
de bestrating slecht is en er is sprake van veel zand, dan is
het verstandig om een grofvuilschraper toe te passen. Onze
producten Protect Extreme, Protect Ulti-mat Eco en Protect
Star zijn daar uitermate voor geschikt. Maar deze producten
vangen nauwelijks vocht op. Wanneer de bestrating goed
en redelijk schoon is, dan kan door toepassing van Protect
Excellence of Super entreevloerbedekking alleen al uitstekend werken. Het voordeel van entreevloerbedekking is, dat
het naast een schrapende werking, ook het vuil verbergt en
water opvangt.”
De Vries: “Dat hang helemaal van de klantenwensen en de
omgeving af. Bij veel zandinloop is een mat die veel vuil afschraapt gewenst, met een gedegen lengte. In een projectmatige toepassing adviseren wij 6 meter, omdat mensen in
een openbare ruimte vrijwel nooit hun voeten vegen. Hierbij
kan natuurlijk ook alvast buiten begonnen worden met Coral Grip of een profielmat van Nuway. Zijn de mogelijkheden
binnen beperkt qua lengte, dan is Coral Duo een uitkomst.
Deze mat is speciaal ontwikkeld voor korte entrees en is dan
ook extra effectief in zowel het afschrapen van vuil als het
opnemen van vocht. In een woonhuis vegen mensen over
het algemeen wel hun voeten, dus is een kortere mat veelal
voldoende. We adviseren dan wel om de mat in iedere geval
langer te maken dan de openstaande voordeur. Dan kun je
op de mat staan als je de deur sluit en dat is wel zo fijn als
je nat geregend bent.”

Verschilt het belang ook per vloertype?
De Vries: “In principe is het altijd goed om vuil en vocht te
stoppen bij de entree, omdat de vloer dan minder vies wordt.
Bij een vlakke vloer is het daarnaast extra goed om vocht te
stoppen, omdat vocht een vloer gladder kan maken.”
Van Vugt: “Feit is dat sommige achterliggende vloeren gevoeliger zijn voor beschadigingen, zoals gietvloeren. Het
belang van een entreematsysteem en het type entreematsysteem verschilt wel per type gebouw, of nog beter gezegd: per type bezoekers. Bij een school waar kinderen in
de zandbak spelen, worden hogere eisen gesteld aan de
opname van grof vuil, terwijl bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis de focus ligt op vochtopname, om het uitglijden
te beperken.”
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Worden entreesystemen op waarde geschat?
Zuiddam: “Niet door iedereen, maar er zijn veel mensen die
waarde hechten aan perfectie. Een goede deurmat betekent
dan erg veel voor het gebruik van een huis. Het mooiste is
de waardering als mensen zeggen eindelijk een goed product te hebben gevonden.”
Van Vugt: “Het is volledig afhankelijk van het type persoon
en het type gebouw. Vaak zien we dat personen in eerste
instantie het belang van entreematten onderschatten in een
gebouw. Bij het gebruik ervaren ze dan dat een entreemat
van belang is voor goede vuil- en vochtopname. Wanneer
er dan eenmaal een goed systeem ligt, merken ze duidelijk
het verschil.”
De Jong: “Entreesystemen zijn low-interestproducten en
vaak ook een sluitstuk op de begroting. Vanwege een krap
budget zien we vaak dat in het laatste stadium concessies
worden gedaan en dat er wordt bezuinigd op entreesystemen. Een gemiste kans, omdat dit nu net de producten zijn
waarmee men in de loop van de tijd een enorme kostenbesparing kan maken. Omdat een architect ‘vergat’ om bij
het ontwerp rekening te houden met inloopvuil en -vocht,
zien we vaak dat een facilitair manager voor het gemak kiest
voor een verhuur-/wisselsysteem. Het regelmatig vervangen
van een gehuurde mat met een schoonmaakservice zorgt
door het regelmatige vervoer juist voor extra CO2-uitstoot.
Bovendien worden er bij het industrieel reinigen van deze
matten zeer sterke chemicaliën en veel water gebruikt. Een
milieuonvriendelijk proces dat extra CO2-uitstoot oplevert.
Onze entreevloerbedekking is eenvoudig te reinigen met een
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(borstel)stofzuiger, in combinatie met het periodiek intensief
reinigen met een sproei-extractiemethode.”

Zijn er nieuwe ontwikkelingen die de Mobilia-lezer
moet weten?
De Vries: “Coral Luxe is in 2014 geheel gerestyled. Het is
een entreemat met een luxueuze uitstraling, met een luxe
donkere basiskleur en zes verschillende tinten. En voor projectmatige toepassingen introduceerden we in 2015 Nuway
Tuftiguard Bamboo. Een innovatie in profielmatten, omdat
de profielen niet uit aluminium bestaan, maar uit bamboe.”
De Jong: “Afgelopen jaar kwamen sommige fabrikanten met
een schoonlooptegel. Wij zien daar geen functioneel voordeel in voor de eindgebruiker. Wanneer de entreezone uit
tegels bestaat, is het niet meer mogelijk om diep te reinigen
met een sproei-extractiemethode. Dan wordt de ondervloer
namelijk nat, met alle gevolgen van dien.”
Van Vugt: “Wij zijn bezig met het TLS-systeem. Dit is een
blindegeleidesysteem, dat niet alleen werkt als entreemat,
maar ook als richtingwijzer voor blinden en slechtzienden.
Daarnaast ontwikkelden we de Emco X-Treme, speciaal
voor bedrijfshallen. Die mat is ook berijdbaar met zwaar verkeer, zoals auto’s en heftrucks.”
Zuiddam: “Onze mat bestaat tien jaar. Daarom brengen we
op Facebook een speciale like-tag-deel-en-win-actie waarbij consumenten die hun RiZZ-dealer taggen, elke maand
kans maken op een RiZZ-mat. Van april 2016 tot april 2017.”
Johan de Koning

