
 

Master Print Logomatten worden uitsluitend geprint op een zogenaamde 

Chromojet tapijtprinter.  

 

De Chromojet  is een machine die specifiek ontwikkeld is voor het 

printen van laag tot hoogpolig tapijt. 

 

Kleuren kunnen niet gemengd worden op de machine en alle kleuren 

worden gemengd voordat ze via jets in de tapijtpool gespoten worden.  

 

De kleur zit dus niet 

in het bovenste 

gedeelte van het 

tapijt maar dringt door 

tot helemaal diep onder in de vezel. 

De Chromojet printer is slechts één 

onderdeel van het printen van het 

tapijt. Om kleuren blijvend licht- en 

wasecht te maken wordt het 

geprinte tapijt in een stomer met 

stoom gefixeerd. 

Na het stomen wordt het tapijt gewassen om niet gefixeerde kleurstof te verwijderen. 

Een sterke stofzuiger zuigt het water uit het tapijt voordat het tapijt in een droger 

gedroogd wordt. 

Het printen van tapijt via de Chromojet zorgt er voor dat kleuren een goede was- en 

lichtechtheid hebben en dat u lang plezier zult hebben van uw Master Print Logomat. 

 

Opstellingstekening van een Chromojet Tapijtdruklijn. 

1. Afrollen tapijt 

2. Chromojet Printer 

3. Stomer voor fixeren van de kleuren 

4. Uitwassen tapijt en afzuigen restwater 

5. Drogen tapijt 

  

Master Print (MP) 



 

Binnen de Master Print Range hebben we verschillende type matten. Afhankelijk van het type mat worden deze op 

verschillende Chromojet Printers geprint en hebben de matten verschillende type ruggen. 
Chromojet printers zijn er in versies van 200 cm tot 400 cm breedte met verschillende capaciteiten.  

De MP NBR Matten worden geprint op een kleiner type machine die het mogelijk maakt om matten per stuk te 

bestellen. Afhankelijk van de kwaliteit werken deze machines met 30 of 45 voorgemende kleuren.  

Voor iets grotere hoeveelheden zoals de MP Vinyl maken we gebruik van een grotere Chromojet. Deze machine is 

specifiek ontwikkeld voor hoeveelheden vanaf 50 vierkante meter en gezien de hogere snelheid is de prijs voor de MP 

Vinyl matten aanzienlijk lager in vergelijking tot een MP NBR Mat. 

Op zoek naar de laagste prijs, MP XXL matten worden geprint op een 400 cm brede Chromojet met een capaciteit 

van 1200 tot 2400 vierkante meter per uur. De minimale hoeveelheid voor MP XXL is 1000 vierkante meter. 

MP is de afkorting voor Master Print. Binnen deze Range zult u ook NBR en Vinyl zien staan. 

NBR staat voor nitrile rubber. Deze type matten worden per stuk van 

een nitrile rubber rug voorzien en zijn dus ideaal voor kleine tot 

middelgrote hoeveelheden (zie foto rechts). NBR rubber maakt het ook 

mogelijk dat matten echt wasbaar zijn. Afhankelijk van het product kan dit 

huishoudelijk (NBR Velours) tot industrieel wasbaar (NBR Premium) zijn. 

Vinyl is een ander type rug en in de volksmond ook bekend als PVC. 

Matten met vinyl rug worden gemaakt in een doorlopend proces en zijn 

daarom ideaal voor grotere hoeveelheden. Vinyl kan als mat gemaakt 

worden maar ook als rollen 2 meter breed tot 20 meter lengte. Vinyl is 

leverbaar met en zonder rand. Matten met Vinyl rug zijn ideaal voor 

grotere hoeveelheden bijvoorbeeld als reclamemat. 

LET OP 

In tegenstelling tot wat vele aanbieders beweren is een vinyl mat niet wasbaar in een wasmachine en droger.  

Regelmatig duiken er ook zogenaamde verhaaltjes op van Vinyl met Rubber die het wasbaar moeten maken, ook dit 

is onjuist.  

Een vinyl mat kunt u eenvoudig herkennen aan de hand van de structuur van de rand.  

Links op de foto de Vinyl mat met gladde structuur, rechts rubber met structuur. 

 

  

Master Print (MP) 


