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Sistema de tapetes de entrada em Carpete (interior)
System carpet entrance mat (Indoor)

Sistema de tapete de entrada de alumínio HH01
Sistema de tapete interno que retém 90% da sujidade e lama por perfis de
alumínio com superfície de carpete. Este sistema duradouro consiste em
tapetes amarrados uns aos outros por cordas de aço pode ser de encastrar
com estrutura ou pode ser produzido como tipo rampa colocado em um slot
específico. A profundidade é de 2 cm. As inserções abaixo fornecem uma
solução insonorizante.
HH01 Aluminum entrance mat system
Indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with carpet surface. The
durable mat system consisting of mats bound with one another by steel ropes can be equipped
with frame or can be produced as pool type placed in a specific slot. Depth is 2 cm. Below
inserts provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio HS02
Sistema de tapete interno de carpete alternado com raspadores tipo
alumínio. Este sistema de tapetes pode ser de encastrar ou sobrepor
produzido em um slot específico. A profundidade é de 2cm. As inserções
abaixo fornecem uma solução à prova de ruídos.
HS02 Aluminum entrance mat system
Indoor matting system with carpet surface and aluminum type scraper. Can be equipped with
frame or can be produced as pool type placed in a specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts
provide sound-proof solution.

Podem ser produzidos em tamanhos especiais/ Can be produced in special sizes

Os tipos de frame padrão são/Standard frame types are (40x70), (50x80), (60x90)

Cores / Colors

Preto 
Black

Cinza
Grey

Vermelho 
Red

Bege
Camel

Standard
Perfil rampa / 
Frame profile

Encastrar
Perfil borda / 
Type edge profile

Encastrar
Perfil 
acabamento / 
Type edge profile



Sistema de tapetes de entrada em Carpete (interior)
System carpet entrance mat (indoor)

Sistema de tapete de entrada de alumínio HF03
Sistema de tapete interno que retém 90% da sujidade e lama constituído por
perfis de alumínio com superfície de carpete alternado com raspadores tipo
escovas. Pode ser produzido como tapete de sobrepor ou encastrar. A
profundidade é de 2 cm.
HF03 Aluminum entrance mat system
Indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with carpet surface and
brush type scraper. The durable mat system consisting of mats bound with one another by
steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed in a specific
slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio HF03
Sistema de tapete interno que retém 90% da sujidade e lama constituído por
perfis de alumínio com superfície de carpete alternado com raspadores tipo
escovas. Adequado para tráfego de pedestres. Pode ser produzido como
tapete de sobrepor ou encastrar. A profundidade é de 2 cm.
HF03 Aluminum entrance mat system
Indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with carpet surface and
brush type scraper. The durable mat system consisting of mats bound with one another by
steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed in a specific
slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.

Cores / Colors

Preto 
Black

Cinza
Grey

Vermelho 
Red

Bege
Camel



Sistema de tapetes de entrada em Borracha (interior e exterior)
System carpet entrance mat (indoor and outdoor)

Sistema de tapete de entrada de alumínio KK06
Sistema de tapete externo/interno que retém 90% da sujidade e lama
constituído por perfis de alumínio com superfície superior inserida em
borracha. Pode ser produzido como tapete de sobrepor ou encastrar. A
profundidade é de 2 cm.
KK06 Aluminum entrance mat system
Outdoor/indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with carpet
surface and brush type scraper. The durable mat system consisting of mats bound with one
another by steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed in a
specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio KS 07
Sistema de tapete externo/interno de borracha alternado com raspadores
tipo alumínio. Adequado a tráfego intenso, este sistema de tapetes pode ser
de encastrar ou sobrepor produzido em um slot específico. As inserções
inferiores de borracha fornecem uma solução à prova de ruídos.
KS07 Aluminum entrance mat system
Outdoor/indoor matting system with carpet surface and aluminum type scrapers. Can be
equipped with frame or can be produced as pool type placed in a specific slot. Depth is 2 cm.
Below inserts provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio HF07
Sistema de tapete que retém 90% da sujidade causada pelo tráfego intenso
de pedestres, constituído por perfis de alumínio com superfície superior de
borracha alternado com raspadores tipo escovas. Pode ser produzido como
tapete de sobrepor ou encastrar. A profundidade é de 2 cm.
HF03 Aluminum entrance mat system
Outdoor/indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with carpet
surface and brush type scraper. The durable mat system consisting of mats bound with one
another by steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed in a
specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.

As cores cinza e preto são 
padrão e também podem ser 
produzidas em várias cores
Grey and black colors are 
standard can also be produced 
as various colours



Sistema de tapetes de entrada em Borracha (exterior/interior)
System carpet entrance mat (outdoor/indoor)

Sistema de tapete de entrada de alumínio HF08
Sistema de tapete constituído por perfis de alumínio com superfície de
borracha alternado com superfície de escovas. Ideal para zonas humidas e
sujas. Pode ser produzido como tapete de sobrepor ou encastrar. A
profundidade é de 2 cm com cabos de travamento insonoros.
HF08 Aluminum entrance mat system
Outdoor/indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with rubber
inserted and brush type top surface. The durable mat system consisting of mats bound with
one another by steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed
in a specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio KF09
Sistema de tapete constituído por perfis de alumínio com superfície superior
de escovas. Eficaz em zonas com grande quantidade de sujididade e pó.
Pode ser produzido como tapete de sobrepor ou encastrar. A profundidade é
de 2 cm com cabos de travamento insonorizantes.
KK06 Aluminum entrance mat system
Outdoor / indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with carpet
surface and brush type top surface. The durable mat system consisting of mats bound with one
another by steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed in a
specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.



Sistema elegante de tapetes de entrada em Carpete 
Elegance System carpet entrance mat

Sistema de tapete de entrada de alumínio HH05
Sistema de tapete interno que retém a sujidade e lama por perfis de alumínio
com ampla superfície de carpete. Este sistema duradouro consiste em
tapetes amarrados uns aos outros por cordas de aço pode ser de encastrar
ou sobrepor colocado em um slot específico. A profundidade é de 2 cm. As
inserções abaixo fornecem uma solução insonorizante.
HH05 Aluminum entrance mat system
Indoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with wide carpet surface.
The durable mat system consisting of mats bound with one another by steel ropes can be
equipped with frame or can be produced as pool type placed in a specific slot. Depth is 2 cm.
Below inserts provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio HH 06
Sistema de tapete interno com ampla superfície de carpete alternado com
raspadores tipo alumínio. O sistema de tapetes pode ser de encastrar ou
sobrepor produzido em um slot específico. As inserções abaixo fornecem
uma solução à prova de ruídos.
HH06 Aluminum entrance mat system
Indoor matting system with carpet surface and aluminum type scrapers. Can be equipped with
frame or can be produced as pool type placed in a specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts
provide sound-proof solution.

Sistema de tapete de entrada de alumínio HH07
Sistema de tapete externo que retém 90% da sujidade e humidade
constituído por perfis de alumínio com superfície ampla de carpete alternado
com tiras de escovas. Pode ser produzido como tapete de sobrepor ou
encastrar. A profundidade é de 2 cm com cabos de travamento insonoros.
HH07 Aluminum entrance mat system
Outdoor matting system that holds dirt and mud by aluminum profiles with wide carpet
inserted and brush type scrapers. The durable mat system consisting of mats bound with one
another by steel ropes can be equipped with frame or can be produced as pool type placed in a
specific slot. Depth is 2 cm. Below inserts provide sound-proof solution.

Cores / Colors

Preto 
Black

Cinza
Grey

Vermelho 
Red

Bege
Camel



Sistema de tapetes de entrada em Carpete – SÉRIE FINA 
Elegance System carpet entrance mat – THIN SERIES

Sistema de tapete de entrada de alumínio T01 Série fina
Sistema de tapete interno duradouro e dobrável com ampla superfície de
carpete que retém a sujidade facilmente graças a sua baixa altura e perfis de
conexão de PVC perfurados. 12mm de altura pode ser produzido como
tapetes de encastrar e sobrepor.
T01 Thin Series Carpet top surface entrance mat system
Rollable and durable indoor matting system that holds dirt and mud by low height
and perforated PVC connection profiles. Depth is 12mm. Can be produced poll type
and frame type.

Sistema de tapete de entrada de alumínio T02 Série fina
Sistema de tapete interno duradouro e dobrável com ampla superfície de
carpete alternado com rampas de alumínio que retém a sujidade facilmente
graças a sua baixa altura e perfis de conexão de PVC perfurados. 12mm de
altura pode ser produzido como tapetes de encastrar e sobrepor.
T01 Thin Series Carpet top surface entrance mat system with scrapers
Rollable and durable indoor matting system that holds dirt and mud by low height
and perforated PVC connection profiles. Depth is 12mm. Can be produced poll type
and frame type.

Série fina
Perfil rampa / Thin 
series Frame profile

Encastrar série fina
Perfil borda / Thin 
series pool type edge 
profile

Acabamento série fina
Perfil acabamento / 
Thin series type edge 
profile

Cores / Colors

Preto 
Black

Cinza
Grey

Vermelho 
Red

Bege
Camel



Sistema de tapetes de entrada em Carpete – SÉRIE FINA 
Elegance System carpet entrance mat – THIN SERIES

Sistema de tapete de entrada de alumínio T03 - Série fina
Sistema de tapete interno duradouro e dobrável com ampla superfície de
carpete alternado com tiras de escovas que retém a sujidade facilmente
causada pelo tráfego intenso de calçados, graças a sua baixa altura e perfis
de conexão de PVC perfurados. 12mm de altura.
T03 Thin Series Carpet top surface entrance mat system with brush scrapers
Rollable and durable indoor matting system that holds dirt and mud by low height
and perforated PVC connection profiles. Depth is 12mm. Can be produced poll type
and frame type.

Sistema de tapete de entrada de alumínio T04 - Série fina
Sistema de tapete interno com superfície de carpete alternado com superfície
de escovas. Adequado ao tráfego pesado de pedestres que retém a sujidade
facilmente graças a sua baixa altura.
T04 Thin Series Carpet and brush top surface entrance mat system
Rollable Suitable for heavy pedestrian traffic indoor matting system that holds dirt
and mud by carpet and brush top surfaces.



Sistema de tapetes de entrada em Borracha – SÉRIE FINA 
Elegance System rubber entrance mat – THIN SERIES

Sistema de tapete de entrada de alumínio T05 - Série fina
Sistema de tapete externo/interno com superfície de borracha alternado com
tiras de escovas. Sistema decorativo e doradouro que retém a sujidade e
humidade dos sapatos.
T05 Thin series rubber inserted surface with brush type scrapers
entrance mat system
Decorative and durable outdoor/indoor matting system that holds dirt and mud by
brush type scrapers and rubber inserted surfaces.

Sistema de tapete de entrada de alumínio T06 - Série fina
Sistema de tapete externo/interno com superfície de borracha. Sistema
decorativo e doradouro que retém a sujidade e humidade dos calçados
graças a sua baixa altura e perfis de conexão em PVC.
T06 Thin series rubber inserted surface with  brush type scrapers 
entrance mat system
Decorative and durable outdoor/indoor matting system that holds dirt and mud by
brush type scrapers and rubber inserted surfaces.

Sistema de tapete de entrada de alumínio T07 - Série fina
Sistema de tapete externo/interno com superfície de borracha alternado com
raspadores. Sistema decorativo e doradouro que retém a sujidadee humidade
dos calçados graças a sua baixa altura e perfis de conexão em PVC.com
12mm de altura.
T07 Thin series rubber inserted surface with scrapers entrance mat system
Suitable for heavy pedestrian traffic outdoor/indoor matting system that holds dirt
and mud by brush type scrapers and rubber inserted surfaces.



Sistema de tapetes de entrada em Borracha – SÉRIE FINA 
Elegance System rubber entrance mat – THIN SERIES

Sistema de tapete de entrada de alumínio T08 - Série fina
Sistema de tapete externo/interno de fácil aplicação e manutenção, com
superfície de borracha alternado com superfíces de escovas. Sistema
resistente e doradouro adequado para áreas lamacentas e sujas.
T08 Thin series rubber inserted and brush surface entrance mat system
Strong and durable outdoor matting system that suitable for muddy and dirty areas.

Sistema de tapete de entrada de alumínio T08 - Série fina
Sistema de tapete externo/interno com superfície de escovas. Sistema
resistente e doradouro adequado para áreas lamacentas e sujas. Com 12mm
de altura. Resistente a áreas com tráfego intenso.
T08 Thin brush surface entrance mat system
Suitable for heavy pedestrian traffic outdoor matting system that suitable for
muddy and dirty areas.



Sistema de tapetes de entrada - Perfis 
Elegance System rubber entrance mat – THIN SERIES

Série standard
Perfil rampa / 
Frame profile

Encastrar
Perfil borda /
type edge profile

Série fina
Perfil rampa / 
Thin series Frame profile

Encastrar série fina
Perfil borda / Thin 
series pool type edge 
profile

Acabamento série fina
Perfil acabamento / Thin 
series type edge profile

a. Largura / width 

b. Medição da distância a pé (comprimento) 
/ Measurement of walking distance

Tipos de escolha / Order type choice

Tipo 1 / Type

De encastrar / Pool type

Tipo 3 / Type

Duplo perfil de rampa / 
Double edge profile

Tipo 2 / Type

perfil de rampa único / 
Single edge profile

Tipo 4 / Type

Tipo de moldura / 
Frame type



Sistema de tapetes de entrada  
Elegance System rubber entrance mat

1.Zona 
Zone

2.Zona 
Zone

3.Zona 
Zone

1- Zona: zona de maior sujidade
Primeiramente a maior parte da sujidade é limpa com a ajuda de
superfícies de borracha e escova. Esses tipos de sistemas de tapete
de entrada são adequados para ambientes externos.
1- Zone: Rough dirt zone
Firstly, rough dirty cleared with the help of rubber and brush surfaces.
These types of entrance mat systems are suitable for outdoors

2- Zona: zona intermédia de sujidade: 
A sujidade média que sobrou é limpa com a ajuda de superfícies de 
borracha e escova. Esses tipos de sistemas de tapete de entrada são 
adequados para ambientes externos e internos.
2. Zone: Fine dirt zone:
Fine dirty cleared with the help of rubber and brush surfaces. These types of 
entrance mat systems are suitable for outdoors and indoors

3. Zona: Zona de humidade: 
Os restos de sujidade e humidade são removidos com a ajuda de 
superfícies de carpete. Isso evita pegadas e garante uma entrada limpa

3 zonas – Tapetes de entrada
O primeiro passo para manter a higiene em áreas públicas começa com os sistemas de
tapete de entrada. Os sistemas de tapete de entrada garantem a limpeza dos calçados da
sujidade e da lama e limpam as áreas de utilização, bem como proporcionam uma vida útil
dos revestimentos do chão a longo prazo são algumas das suas vantagens. Sistema de
tapete de entrada de 3 zonas, a limpeza aumenta à medida que aumenta a zona de
caminhada (distância). Reduz a sujidade e o pó em até 90% com a régua de seis etapas na
entrada e, consequentemente, também reduz as despesas extras de limpeza do piso.
Previne acidentes pela especialidade antiderrapante e absorve ruídos. Muitos projetos
arquitetônicos e especificações técnicas são cumpridos com sucesso pelas várias
estruturas de perfis e opções de cores disponíveis. Continuamos a criar soluções em todos
os tipos de projetos.

3 zone – entrance mat system
The first step in maintaining hygiene in public areas starts with entrance mat systems. Entrance mat systems
clean our spaves from dirt and mud and clean usage areas as well as providing a long-term floor coverings life
time is some of the advantages. 3 zoned entrance mat system, the cleanliness increases as the walking zone
(distance) increases. Reduces dirt and dust by up to 90% with six step rule at entrance and consequently
reduces extra floor cleaning expenses too. It prevents accidents by anti-slip speciality and absorbs sounds. Many
architectural projects and technical specifications are successfully fulfilled by the various profile structures and
available colour options. We continue to create solutions in all types of project.


