VTE draadstaalmatten
Wat velen niet weten is dat wij reeds sinds 1994 actief met draadstaalmatten zijn en wij de basis hebben gevormd
voor de huidige gegalvaniseerde matten. Door schade en schande hebben we geleerd dat een draadstaalmat voor
vloerverwarming niet zomaar een staalmat is en dat galvaniseren niet zomaar galvaniseren is.
Wij hebben er alles aan gedaan om een perfect product te maken. Een product dat aan alle eisen voldoet. Een
product dat niet meer maar zeker ook niet minder is dan waar we het voor aanbieden.
Onze matten zijn bijvoorbeeld echt 3mm, niet 2,7 tot 2,8mm. Een klein verschil in maatvoering maar een groot verschil in kwaliteit. De randen zijn zo goed als mogelijk afgeknipt, zodat men zich niet snel verwond of schade aan
andere goederen kan veroorzaken.
Een mat die ook als deze eigenlijk te ver gebogen wordt, toch weer eenvoudig vlak op de vloer komt te liggen.
Wij hebben standaard in ons programma de matten maas 10cm en 15cm maar kunnen elke gewenste maat op bestelling leveren, zowel in afmeting als de afmeting van de mazen. Ook elke gewenste dikte van draad is leverbaar op
bestelling.
Garantie; kent u een andere fabrikant die garantie op zijn draadstaalmatten geeft, bijvoorbeeld bij roestvorming welke door de voeg van de tegel heen komt, of het raster van de mat welke geheel zichtbaar wordt op een natuurstenen
vloer? Wij geven deze garantie tezamen met onze fabrikant en verzekering.

Specificaties punt gelaste gegalvaniseerde draadmatten

Maasgrootte in cm
Afmeting draadstaalmat in mm
Oppervlakte in m2

10
2103x1203
2,53

15
2103x1203
2,53

Gewicht in kg

3,01

2,07

Draaddikte in mm (tolerante i.v.m. verzinken)
Aantal staven in afmeting 2103x1203

3
13/22

3
9/15

Gebundeld per

10 stuks

10 stuks

Verpakt op pallet per
Aantal m2 per pallet

230 stuks
581,9

230 stuks
581,9

Afmeting pallet (van alle 4 de zijden op te pakken)

2105x1205

2105x1205

Totale hoogte pallet met draadmatten in mm

850

850

Artikel code

1000300

1000303

Alle vermelde waarden zijn conform fabrieksopgave
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