
Instructies mat op maat / uitsparing in de vloer 

Als u een mat bestelt die is voorzien van een NBR rubber rug moet u rekening houden 

met krimp. Tijdens de productie van de mat zal het tapijt en NBR rubber krimpen. Helaas is 

de krimpfactor geen vast gegeven waardoor de krimp per mat kan verschillen. 

Matten met NBR Rubberrug kunnen dan ook nooit 100% op maat gemaakt worden. De 

krimptolerantie van deze matten is +3% 

Bent u zoek naar een mat voor in een uitsparing in de vloer, lees onderstaande goed door: 

Alle matten zijn standaard voorzien van een zwarte rubber rand rondom van ongeveer 2 cm. 

Bestel een mat voor in een uitsparing daarom altijd groter, hou rekening met 3% 

krimptolerantie en hou rekening met de rand van 2 cm rondom als u uitgaat van een 

standaard maat met rand. Speciale maten kunnen ook zonder rand geleverd worden, 

maximaal 195 cm breed, waarbij na aftrek van krimptolerantie minimaal 190 cm 

gegarandeerd geleverd kan worden zonder rand.  

Is de uitsparing aan beide zijden groter dan 190 cm dan moet de mat in 2 of 3 gedeeltes 

gemaakt worden. 

Bestel de mat altijd rondom minimaal 4 cm groter  

Optioneel is een 3 mm rubber leverbaar. Wij adviseren 3 mm rubber indien u de mat op 

maat snijdt voor in een uitsparing in de vloer. De mat is hierdoor zwaarder, zal beter blijven 

liggen en zal minder last van krimp hebben. Totale hoogte met 3 mm rubber is ongeveer 8-9 

mm. 

Voor het op maat snijden kun u de mat het beste 2-3x voorwassen en drogen. Tijdens de 

eerste was en droogbeurten krimpt het rubber het meest. Snij de mat na deze wasbeurten 

op maat. Let op als de mat regelmatig gewassen wordt kan deze nog iets verder krimpen. 

Met 3 mm rubber zal de krimp minder zijn als bij de standaard dikte. 

De MP NBR Premium, NBR SDN Uni, NBR SDN Mix kunnen in de fabriek worden 

voorgewassen, stuur ons een email als u hiervan gebruik wil maken. 

Rekenvoorbeeld. 

Is uw uitsparing 100x100 cm dan heeft u een mat nodig zonder rand van minimaal 103 x 103 

cm. Tel hierbij de rand op 4 cm. U heeft een mat nodig van minimaal 107 x 107 cm om 

gegarandeerd een stuk van 100 x 100 cm op maat te kunnen uitsnijden. 

Bent u zich niet zeker welke maat u exact moet bestellen, stuur ons via het contactformulier 

op de website een email of neem contact met ons op. 

  



Voor het op maat snijden van de mat heeft u nodig. 

- Scherp stanleymes 

- Rolmat of maatstok 

- Rechte houten of metalen lat 

- Pen, Potlood  of Viltstift 

Meet eerst de exacte maat van de uitsparing. Schrijf de maten op en teken deze af op de 

achterkant van de mat. Zorg er voor dat u van alle 4 de zijden ongeveer even veel afsnijdt 

zodat het logo mooi in het midden blijft. 

Het snijden van de mat doet u met de pool naar beneden en het rubber aan de bovenkant.  

De lat legt u nu exact op de afgetekende strepen.  

Druk met 1 knie op de onderkant van de lat. Dit zorgt er voor dat de lat tijdens het snijden 

mooi recht blijft liggen. 

Snij met het Stanley mes in het rubber, meestal moet u meerdere keren lang de lat snijden 

om door het rubber te komen. 

Verplaats u knie regelmatig naar beneden zodat er altijd druk op het tapijt blijft en de lat 

recht blijft liggen. 

 


