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veiligheid en uitstraling

EntrEE oplossingEn
Een verzorgde, veilige entree van een 
(bedrijfs-)pand is een belangrijk visitekaartje. Bedrijven waar uitstraling, creativiteit en veiligheid bij 
de voordeur starten, zijn bij Nonhebel aan het juiste adres. Wij zorgen voor een entree oplossing 
op maat, die zorgt voor een goede eerste indruk. 

Antislip oplossingEn
Binnen alle bedrijfssectoren zijn glij-, struikel- en valpartijen de voornaamste oorzaken van ongeval-
len. Ook in de woonomgeving vormt uitglijgevaar een groot risico. Hierbij geldt, hoe afgezaagd het 
ook klinkt, dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen. 

Wij laten u niet vallen! Bij (complexe) onveilige situaties die vragen om een creatieve, duurzame 
oplossing, zijn wij u graag van dienst. Van advies tot uitvoering en onderhoud. Wij beschikken over 
een breed assortiment hoogwaardige A-kwaliteitsproducten om 
oppervlakken antislip te maken. 

Het is onze specialiteit met u mee te denken over creatieve maatwerkoplossingen en deze vervol-
gens in eigen beheer te realiseren. Graag komen wij met u in contact om met u mee te denken over 
de voor uw situatie meest optimale antislip- of entree oplossing. Juist als u denkt dat het misschien 
onmogelijk, of te complex is. 

In deze brochure laten wij u graag kennismaken met de door ons leverbare hoogwaardige matten 
en matsystemen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website: www.nonhebel.nl 

Aan de teksten van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

projEctEn
Het is onze specialiteit met u mee te denken over creatieve maatwerkoplossingen en deze vervol-
gens in eigen beheer te realiseren. Wij beschikken over een gekwalificeerd team en samenwerkpart-
ners om complete projecten uit te voeren.  

BEurzEn
Regelmatig zijn wij op diverse beurzen door heel Nederland te vinden. Actuele informatie hierover 
kunt u op onze website vinden. 

productdEmonstrAtiEs 
Wij delen onze praktijkkennis graag. Het is mogelijk bij u op locatie een productdemonstratie of 
workshop te geven. 

WEBshop
Voor professionals is een gedeelte van ons assortiment via onze webshop 
verkrijgbaar. www.nonhebel.nl/webshop 

onzE WErkWijzE
Voordat u gaat investeren in zichtbare veiligheid, is het belangrijk zeker te weten dat u de meest 
optimale en duurzame oplossing voor uw project kiest.  Elke situatie is uniek en vraagt om een 
maatwerk oplossing. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring zijn wij u graag van dienst:

AdviEs
Indien nodig of gewenst komen wij vrijblijvend bij u op locatie kijken om de situatie te beoordelen. 
Wij adviseren u direct over de meest optimale oplossing. 

offErtE
Op basis van ons contact en/of bezoek stellen we een vrijblijvende offerte op. Om u een indruk te 
geven van het eindresultaat, kunnen wij in de meeste gevallen een fotosimulatie maken.  

AfstEmming
Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn wij graag nauw betrokken bij het 
gehele proces om samen met u tot een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat te komen. 

uitvoEring En ondErhoud
In nauw overleg vindt uitvoering plaats. Gezamenlijk kunnen we een onderhoudsplan opstellen om 
veiligheid en uitstraling te blijven garanderen. 
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nonhebel logomat - textiel binnenmat

nonhebel logoMat
textiel binnenMat

De Nonhebel logomat is een binnenmat vervaardigd van hoogwaardig 
poolmateriaal ‘High-Twist-Nylon’. 

Toepassing
• droogloopmat 

Kenmerken
• neemt veel vocht op
• reclamedrager/visitekaartje 
• bijzonder zacht
• simulatie is mogelijk om eindresultaat te laten zien
• tot maximaal 60°C wasbaar – wasservice door Nonhebel mogelijk 

Technische gegevens
• product:              high-twist nylon vezel met nitril rubber rug/glad of noppen
• poolhoogte:       7 – 10 mm
• passages:            gemiddeld tot extreem veel loopverkeer 
• dikte:                   10.0 mm
• gewicht:              2,6 – 2,8kg/m2
• wateropname:   circa 3 tot 4 liter per m²
• brandveiligheid: Cfl-s1 (na EN 13501) moeilijk ontvlambaar 
                             
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nonhebel.nl 

Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van de Nonhebel 
logomat voor uw project.

Indoor
In iedere gewenste vorm/ maat/
logo

Maximaal 2.00 x 5.50 m

Matig tot zeer intensief gebruik

Kleuren
40 kleuren, waarvan maximaal 16 in 
combinatie

nonhebel logomat - textiel binnenmat
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nonhebel logomat - textiel binnenmat

De 3m™ nomad™ Aqua serie bestaat uit hoogwaardige textiel entreematten met gepatenteerde 
structuur, die  bestaat uit een combinatie van vuilschrapende en vochtabsorberende polyamide 
vezels. De lussenstructuur zorgt ervoor dat vuil en vocht worden verborgen en vastgehouden.

Toepassingsmogelijkheden   Kenmerken
• entree winkelcentra   • zeer lange levensduur
• entree horecagelegenheden  • combinatie van vuilschrapen 
• entree zorgcentra         en vocht vasthouden
    • vuil wordt verborgen, mat blijft langer schoon
    • stevige rug
    • UV-bestendig

Technische gegevens
• product:              polyamide 6 / polyester
• structuur:            dubbelvezelige of gekruiste lusstructuur
• passages:             85 > 5000 per dag  
                                 65 : 1500– 5000 per dag
                                 45 </= 1500 per dag 
• dikte:                    5,6 mm of 7,5 mm
• gewicht:               3870 g/m² of 3090 g/m²
• brandveiligheid: Cfl s1 – vlam vertragend en rookonderdrukkend

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nonhebel.nl 

Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van de 
3M™ Nomad™ Aqua Serie voor uw project.

Aqua 85       Aqua 65       Aqua 45
• gemêleerd      • blokpatroon      • streeppatroon
• zeer hoog aantal passages     • gemiddeld aantal passages  • geschikt voor kleinere winkels 
• enkel op maat leverbaar     • op maat en standaard-    • alleen standaardmaten leverbaar
         maten leverbaar

3M™ noMad™ aqua
textiel entreeMatten

Nomad™ Aqua 85 matten
Nomad™ Aqua 65 matten
Nomad™ Aqua 45 matten
Ook in combinatie met 
3M™ Nomad™ Modulaire matten 
leverbaar

Kleuren

 

Indoor 
Op maat gemaakt en standaard-
maten
Matig intensief  tot zeer intensief 
gebruik

3M™ noMad™ aqua serie - textiel entreematten 3M™ noMad™ aqua serie - textiel entreematten
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nonhebel logomat - textiel binnenmat

De 3m™ nomad™ terra serie bestaat uit duurzame entreematten zonder rug en met open con-
structie om grote hoeveelheden vuil te verwijderen, vast te houden, te verbergen en schoonmaak 
te vergemakkelijken.   

Elke mat uit de 3M™ Nomad™ Serie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. 
Nonhebel is specialist in het op maat maken van de 3M™ Nomad™ Terra 8100, met of zonder logo. 

Toepassingsmogelijkheden   Kenmerken
• entree winkelcentra   • lange levensduur
• entree horecagelegenheden  • praktisch onderhoudsvrij
• entree zorgcentra   • 8100 geschikt voor logo /maatwerk
    • rot niet en ongevoelig voor schimmels
    • hoogste antislipwaarde 
    • UV-bestendig
    • open structuur
    • aantrekkelijk uiterlijk
    • op maat en standaardmaten leverbaar

Technische gegevens
• product:               vinyl
• structuur:             lussenconstructie
• passages:             8100 < 5000 per dag       8150 : 1500– 5000 per dag
                                                6050 : 1500– 5000 per dag 6250 : 1500– 5000 per dag
                                                9100 </= 5000 per dag  
• dikte:                    16.0 mm
• gewicht:               5 kg/m²
• brandveiligheid: Cfl s1 – moeilijk ontvlambaar

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nonhebel.nl 

Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van de 
3M™ Nomad™ Terra Serie voor uw project.

3M™ noMad™ terra
vinyl entreeMatten

3m™ nomad™ terra serie  - vinyl entreeMatten 3m™ nomad™ terra serie  - vinyl entreeMatten

Nomad™ Terra 8100 matten
Outdoor mat, zonder rug, logo in mat mogelijk, op maat en standaardmaten

Nomad™ Terra 8150 matten
Indoor mat, met rug,  grove vinyl lussenconstructie met antislipkorrel erin

Nomad™ Terra 6050 matten
Indoor mat, met rug,  dunne vinyl lussenconstructie

Nomad™ Terra 6250 matten
Indoor mat, met rug,  opgebouwd uit een dunne Z-profiel constructie

Nomad™ Terra 9100 matten
Outdoormat of in verzonken gedeelte entree, zonder rug, open Z-profielconstructie

Kleuren
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nonhebel logomat - textiel binnenmatmatsystemen - 3-zonereinigingssysteeM voor gebouwen matsystemen - 3-zonereinigingssysteeM voor gebouwen

Matsystemen zorgen voor een effectief en overtuigend schoonloopconcept, waardoor nagenoeg al 
het vuil buiten een gebouw wordt gehouden.

Zone 1  Grof vuil wordt in de eerste zone opgenomen door een aluminium casette-
 constructie met een inlage van borstels of rubber. Deze zone kan bestaan uit
 koppelbare tegels met vuilschrapende werking. 
Zone 2  Deze zone zorgt voor de verwijdering van het fijne vuil. 
Zone 3  In deze zone wordt het vocht- en restvuil opgenomen. 

Er is een grote productvariatie met hoge kwaliteit mogelijk. Eindresultaat is altijd een stijlvolle en 
veilige entree. Wij werken met twee fabrikanten samen: 3M en Emco. 

Toepassingsmogelijkheden   Kenmerken
• entree winkelcentra   • zeer lange levensduur
• entree horecagelegenheden  • voor entrees met een hoogwaardige optiek
• entree zorgcentra   • hoogste antslipwaarde (DIN 51130)
    • praktisch onderhoudsvrij en eenvoudig te reinigen 
    • reininginsinterval wordt aanzienlijk verlengd
    • uiterst effectief tegen vuil en vocht
    • aluminium systeemmat buiten oprolbaar 
    • modulair systeem zijn allen tegels dus vervangbaar
    • weersbestendig en UV-bestendig
    • vele combinaties mogelijk
    • bij brand zelfdovend
    • inlagen zijn verwisselbaar
Technische gegevens
Elk matsysteem heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Meer informatie kunt u vinden op onze 
website www.nonhebel.nl. 

Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van matsystemen 
voor uw project.

MatsysteMen
3-zonereinigingssysteem voor gebouwen

3M™ Nomad™ Optima+ Matten
3M™ Nomad™ Modulaire Matten
Emco matsystemen

Kleuren

 

Van outdoor naar indoor 

Maatwerk 
Zeer  intensief gebruik

3M™ Nomad ™ Optima+ Matten
• speciaal voor in uitsparing
• zone 1: modulaire tegel zonder inlage, of Nomad™ 
    Terra 8100
• zone 2: aluminium frame mat met open of gesloten
   structuur met inlage van textiel uit Nomad™ Aqua 
   serie
• zone 3: textiel mat uit Nomad™ Aqua serie
• hoogtes varierend van 7.5 mm (zonder inlage) - 22 mm 
• oprolbaar

3M™ Nomad™ Modulaire Matten
• koppelbare tegels op vaste maat
• optimale  schraapfunctie door speciale bovenkant 
   tegel
• zone 1: tegel zonder tapijtinlage
• zone 2: tegel met tapijtinlage uit Nomad™ Aqua serie
• zone 3:  textielmat uit Nomad™ Aqua serie

Emco matsystemen
• specifiek voor extreem zware belasting
• aluminium draagprofielen variërend in hoogte van 
   10 – 42 mm
• oprolbaar
• materiaaldikte variërend van 1 – 3 mm
• zone 1: borstel en/of rubberinlage
• zone 2: borstel en/of tapijtinlage
•  zone 3: Emco tapijt – Attaché interieur kwaliteit in 
    diverse dessins
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nonhebel logomat - textiel binnenmatantisliPMatten voor binnen en buiten antisliPMatten voor binnen en buiten

antisliPMatten
voor binnen en buiten

Antislipmatten zorgen voor een veilige ondergrond, zowel binnen als buiten. Deze matten zijn 
eenvoudig op maat te leggen en goed schoon te maken. 

Indoor - 3M™ Safety Walk™ Mat voor natte ruimtes - 1500 en 3200 Serie

Toepassing    Kenmerken
• zwembaden    • zeer lange levensduur
• sanitaire ruimtes als   • flexibel en licht gewicht
   sauna’s en douches   • open constructie voor optimale waterafvoer
• boten     • makkelijk te reinigen
    • bestand tegen de meeste schoonmaak- en 
       desinfectie middelen
Technische gegevens
1500 Serie    3200 Serie
• dikte: 90 mm    • dikte: 6,0 mm
• gewicht: 2,0 kg/m²   • gewicht: 3,9 kg/m²
• geen rug    • flexibele vinyl mat zonder rug met
• ‘non-woven’ structuur zorgt voor      een regelmatige en open structuur
    comfortabele antislip oppervlakte  • aangenaam voor blote voeten
• geschikt voor licht schoeisel en blote   • bestand tegen gechloord water, schimmel   
   voeten in met name natte ruimtes     en UV-straling

Outdoor - Grindmat

Toepassing   Kenmerken
• galerijen    • geluiddempend en isolerend
• trappen en traphuizen   • schimmel- en UVbestendig
• loopbruggen    • eenvoudige reiniging (met alleen water)
    • vormvast en eenvoudig zelf te leggen
    • hoogste antislipwaarde
Technische gegevens
• product: pvc kunststof antislipkorrels (toplaag) /  zacht pvc rubber (tussenlaag en rug)
• dikte: 6 mm
• gewicht: 2 kg/m²
• brandveiligheid: Bfl-s1 – zeer moeilijk ontvlambaar

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nonhebel.nl . Daarnaast adviseren 
wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden voor uw project.

Indoor
3M™ Safety Walk™ Matten 
voor natte ruimtes 1500 Serie

3M™ Safety Walk™ Matten 
voor natte ruimtes 3200 Serie

Outdoor
Grindmat 

Maatwerk 
Matig tot (zeer) intensief 
gebruik

KleurenKleuren 1500 Serie

Kleuren 3200 Serie
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nonhebel logomat - textiel binnenmatsPeCiale Matten voor sPeCiFieke doeleinden sPeCiale Matten voor sPeCiFieke doeleinden

sPeCiale Matten
voor sPeCiFieke doeleinden

Wij beschikken over een collectie speciale matten om (complexe) ondergronden antislip en/of 
ergonomisch geschikt te maken. 

Het is onze specialiteit met u mee te denken over creatieve maatwerkoplossingen en deze 
vervolgens in eigen beheer te realiseren. Graag komen wij met u in contact om met u mee 
te denken over de voor uw situatie meest optimale mat.  

Toepassingen
• fijnstofmatten voor clean rooms
• antivermoeidheidsmatten voor staand werk op droge of natte plaatsen
• ergonomische matten voor de (zware) industrie met specifieke eigenschappen als bestand 
tegen chemicaliën of hete stoom

Kenmerken
Elke mat heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Meer informatie kunt u vinden op onze 
website www.nonhebel.nl

Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van speciale 
matten voor uw project.

Indoor
• 3M™ Nomad™ Fijnstofmatten 4300
• 3M™ Safety Walk™ Antivermoeidheidsmatten
• Ergonomische matten

Maatwerk en standaardmaten
Matig tot (zeer)  intensief gebruik



Wij zijn met ruim 20 jaar ervaring dé praktijkspecialist in creatieve, hoogwaardige antislip- en 
entree oplossingen in de B2B markt. 

• Zeer ervaren praktijk- en klantgericht bedrijf
• Preferred supplier van A-kwaliteit producten 
• Innovator antislip oplossingen buitenshuis
• Specialist in creatieve maatwerkoplossingen

Voor elk project op het gebied van zichtbare veiligheid leveren wij hoogwaardige en creatieve 
maatwerk-oplossingen en gaan wij tot het uiterste. 

Wij werken uitsluitend met kwaliteitsproducten en doen onze kennis en ervaring op in de praktijk. 
Daarbij handelen wij altijd vanuit betrokkenheid bij onze klanten, leveranciers, samenwerkpart-
ners, de samenleving en het milieu. 

Postadres   Bezoekadres 
Postbus 299   Nobelstraat 24
5050 AG Goirle, Nederland  5051 DV Goirle, Nederland

Tel  + 31 (0)13 5301924
Online  www.nonhebel.nl 
Mail  contact@nonhebel.nl 

Voorbeeldprojecten:  www.architectenweb.nl
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