
MATTER -
- RENGJØRINGSSONER



2

SONENE       4
RENGJØRING       5

TOPWELL 27 mm  STANDARD   6
TOPWELL 27 mm  EKSTRA   7
TOPWELL 27 mm  SUPER    8
TOPWELL 27mm  BUEFORMET   9

TOPWELL 22mm  STANDARD / BRED  10
TOPWELL 22mm  EKSTRA / SUPER  11

TOPWELL 17mm  STANDARD   12
TOPWELL 17mm  EKSTRA / SUPER  13

TENWELL 10mm  STANDARD   14
TENWELL 10mm  EKSTRA   15

OPENWELL 28/18mm      16

LAWELL 14mm      17

BRUSHWELL       18
BRUSHWELL  - LOGO      19

KARWELL       20

OKTAVA       21

SKRAPE       22

CLEANBOX       23

RINWELL       24

OKTAVA, SANITNESS, RUBBERBRUSH   25

RAMMER       26

REFERANSER       27



3



4

I. sone  - ute- fanger opp de groveste urenhetene ( gjørme, småstein, snø.. )
 TOPWELL 27 mm standard, ekstra, super, bueformet, TOPWELL 22 mm standard, ekstra, super,
 TOPWELL 17 mm standard, ekstra, super, TENWELL standard, ekstra, OPENWELL 28/18 mm,   
 LAWELL, BRUSHWELL, BRUSHWELL - LOGO,  KARWELL, OKTAVA, SKRAPE, CLEANBOX,
 RINWELL, SANITNESS, RUBBERBRUSH
 
II. sone - inne – fanger opp mindre urenheter ( småstein, grus, vann..)
 TOPWELL 27 mm, TOPWELL 22 mm, TOPWELL 17 mm, TENWELL 10 mm – kun i utførelsen tekstil, 
 RINWELL, SHATWELL, CATWELL, CLEANWELL -  ATRIUM, KOKOS, FANWELL
 
III. sone - inne – sluttfører rengjøringen av mindre urenheter og fuktighet
 CATWELL, CATWELL - LOGO, CLEANWELL, CLEANWELL - ATRIUM , ATRIUM - LOGO, FANWELL

RENGJØRINGSSONENES BETYDNING 
- ved gjennomgang via rengjøringssonene fanges opptil 90 % av urenhetene og fuktigheten opp, som ellers
  hadde blitt dratt inn i bygningen
- sparer inn opptil 65 % av utgiftene til vedlikehold og samtidig reduserer de slitasje og forlenger dermed
  gulvbeleggenes levetid
- høyeffektive
- mindre skitt inne
- enkel rensing og vedlikehold
- optimale utgifter til rengjøring
- får inngangspartiet Deres til å se representativt ut
Våre matters effektivitet er bevist med attester fra Teknisk testinstitutt i Praha-Prosek ( ZÚS)

Sonene
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Rengjøring

Rengjøring: Mattene kan enkelt rulles sammen og urenhetene kan feies bort eller støvsuges opp, evt. kan man 
spyle dem. 

Eksempel på mattenes form: 

Eksempel på hvordan mattene er inndelt: Orientering:

De enkelte typene matters form er det nødvendig å rådføre seg om hos oss.



Grunnlaget for matten Topwell 27mm - Standard er aluminiumspro-
filer av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp av en wire i 
rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed 
er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den 
ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes gummi-  eller
tekstilbånd. De enkelte innleggene kan kombineres etter eget
forgodtbefinnende og skiftes ut etter at de har blitt slitt.

Vekt: i utførelsen gummi - 18 kg/m2

 i utførelsen tekstil - 15 kg/m2

Mattens overflate:
gummi - anvendes som 1. rengjøringssone til fjerning av grove urenheter (småstein, 
gjørme...)
tekstil - anvendes som 2. rengjøringssone til fjerning av fine urenheter (vann, støv)

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske 
Mattens høyde: 27 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme
på 30x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som er 45 mm
(inntil 120 cm ) eller 65 mm bred
Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning
Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser,
administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger 6

gummi 1-svart

6-lysebrun

Topwell 27mm STANDARD
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Grunnlaget for matten Topwell 27mm - EXTRA er aluminiumsprofi-
ler av en bredde på 27 mm, som veksler på å stå ved siden av
enten aluminiumsprofiler med Y-form eller børsteprofiler. Alt er
forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med 
mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for 
å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene 
festes gummi- eller tekstilbånd. De enkelte innleggene kan
kombineres etter eget forgodtbefinnende og skiftes ut etter
at de har blitt slitt.

Vekt: 15-17 kg/m2 – alt etter utførelse

5-gul2-grå 4-mørkeblå3-lyseblå

10-rød7-mørkebrun 9-havgrønn8-grønn

Topwell 27mm EXTRA



Grunnlaget for matten Topwell 27mm - Super er aluminiumsprofiler 
av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp av en wire
i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi,
dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne
håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene er det festet 
børstebånd. Børstebåndene kan skiftes ut etter at de har blitt 
slitt.

Mattens overflate:
børstebånd – anvendes som 1. rengjøringssone til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske 
Mattens høyde: 27 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 30x30x3 mm, evt. 
fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som er 45 mm (inntil 120 cm ) eller 65 mm bred
Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning
Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser,
administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger
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Vekt: 18 kg/m2

Topwell 27mm SUPER
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Matten Topwell 27 mm – Bueformet oppfyller de mest kresne krav 
til en arkitektonisk kreativ løsning, især foran avrundede
inngangspartier og sperrer for gående. Pga. sin fullkomne
rengjøringsfunksjon er den anvendelig både til eksteriør og interiør. 
Aluminiumsprofilene er bøyd alt etter prosjekt til ønsket radius.
Til aluminiumsprofilene festes gummi-, tekstil- eller børstebånd,
disse kan kombineres også med hverandre.
VI LEVERER MATTEN KUN MED INNLAGT RAMME!
MINIMAL INDRE RADIUS MÅ VÆRE 70 CM!

Børste-svart Børste-grå Børste-brun

Topwell 27mm BUEFORMET



Grunnlaget for matten TOPWELL 22 mm – Standard er alumini-
umsprofiler av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp
av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer
i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere 
kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes 
gummi-  eller tekstilbånd. De enkelte innleggene kan kombineres 
for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes ut etter at de 
har blitt slitt.

Mattens overflate:
gummi - anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)
tekstil - anvendes som  rengjøringssone-2 til fjerning av fine urenheter (vann, støv)
børstebånd – anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter.

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske 
Mattens høyde: 22 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på
25x25x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som er 45 mm
(inntil 120 cm ) eller 65 mm bred 
Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning
Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser,
administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger 10

Vekt: i utførelsen gummi - 16 kg/m2

 i utførelsen tekstil - 14 kg/m2

gummi 1-svart

6-lysebrun

Topwell 22mm STANDARD  /  BRED

En variant av matten Standard er matten Topwell bred, der
grunnlaget er aluminiumsprofiler av en bredde på 41 mm, som det 
festes tekstilbånd til og produseres kun i aluminiumsutførelse.
Denne typen kan kombineres med mattene Topwell standard
og extra.
Vekt: 15 kg/m2
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Grunnlaget for matten Topwell 22mm - Super er aluminiumsprofiler med en 
bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra
hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til 
side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene 
er det festet børstebånd. Børstebåndene kan skiftes ut ved slitasje!

Grunnlaget for matten Topwell 22mm - EXTRA er aluminiumspro-
filer med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire
i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi,
dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne 
håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes
gummi-, tekstil- eller børstebånd. De enkelte innleggene kan 
kombineres etter eget forgodtbefinnende og skiftes ut etter at 
de har blitt slitt.

Vekt: 16 kg/m2

Vekt: 16 kg/m2

5-gul2-grå 4-mørkeblå3-lyseblå

10-rød7-mørkebrun 9-havgrønn8-grønn

Børste-svart Børste-grå Børste-brun

Topwell 22mm EXTRA / SUPER



Mattens overflate:
gummi – anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)
tekstil - anvendes som rengjøringssone-2 til fjerning av fine urenheter (vann, støv)
børstebånd - anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske  
Mattens høyde: 17 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme
på 20x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen, som er 65 mm bred 
Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning
Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter,
administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger
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Vekt: i utførelsen gummi - 15 kg/m2

 i utførelsen tekstil - 11 kg/m2

Grunnlaget for matten TOPWELL 17 mm – Standard er alumini-
umsprofiler med en bredde av 27 mm, forbundet ved hjelp av en 
wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, 
dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne
håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes
gummi- eller tekstilbånd. De enkelte innleggene kan kombineres 
for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes ut etter at de 
har blitt slitt. Matten egner seg ikke til svingdører.

gummi 1-svart

6-lysebrun

Topwell 17mm STANDARD
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Grunnlaget for matten TOPWELL 17 mm – Super er alumini-
umsprofiler av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp
av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer
i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere
å kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene er det 
festet børstebånd. Børstebåndene kan skiftes ut etter at de har 
blitt slitt.

Vekt: 15 kg/m2

Vekt: 15 kg/m2

Grunnlaget for matten Topwell 17mm - EXTRA er aluminiumspro-
filer med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire
i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi,
dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne 
håndtere den ved rengjøring.  Til aluminiumsprofilene festes
gummi-, tekstil- eller børstebånd. De enkelte innleggene kan 
kombineres for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes 
ut etter at de har blitt slitt.

5-gul2-grå 4-mørkeblå3-lyseblå

10-rød7-mørkebrun 9-havgrønn8-grønn

Børste-svart Børste-grå Børste-brun

Topwell 17mm EXTRA  /  SUPER



Grunnlaget for matten TENWELL 10 mm – Standard er alumini-
umsprofiler med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en 
wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer
i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere 
kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes 
det, etter kundens ønske, bånd av gummi eller tekstil. De kan
kombineres for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes 
ut etter at de har blitt slitt. Matten egner seg ikke til svingdører.

Mattens overflate:
gummi - anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)
tekstil - anvendes som rengjøringssone-2 til fjerning av fine urenheter (vann, støv)

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske 
Mattens høyde: 10 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene innfattet med profilene SCHLÜTER, PROFIM eller innlagt 
aluminiumsramme på 10x30x2 mm. Fritt lagt på gulvet i aluminiumsforramme på 45 mm
Slitestyrke: Inntil 1,5 t belastning
Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, men også
foran privatboliger
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Vekt:  10 kg/m2

Tenwell 10mm STANDARD
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Grunnlaget for matten Tenwell 10mm - Extra er aluminiumsprofiler 
med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt 
stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det 
mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved 
rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes det, etter kundens ønske, 
gummi- eller tekstilbånd, de kan også gjensidig kombineres med 
en aluminiumsskrape. Gummi- eller tekstilbåndene kan skiftes 
ut når de er slitt. Matten egner seg ikke til svingdører.

Vekt:  11 kg/m2

gummi gummisag 1-svart

2-grå

Tenwell 10mm EXTRA



Denne selvrengjørende matten består av elastisk bølgende linjer i 
gummi, naglet til aluminiumsbånd. De bølgende linjene gir etter
under vekten av et menneske, og dermed rengjør den fottøy
automatisk. Det er gunstig å velge en lengde hvor det er mulig for et 
menneske å ta 3-5 skritt bortover matten. DEN ER IKKE
SELVBÆRENDE, og må ligge med hele sin flate på et jevnt
underlag! Som den eneste av mattene har den en tosidig
anvendelse. Vi anbefaler å supplere matten med tekstilmatten
SHATWELL – dermed oppnås fullstendig rengjøring av fottøyet. 
Matten er ikke egnet for å bli kjørt over med kjøretøy og gaffeltrucker.

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske 
Mattens høyde: 28 eller 18 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 20x30x3 mm,
30x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm (inntil 120 cm ), evt. 65 mm  
Utførelse: Aluminium
Slitestyrke: Uegnet for overkjøring med kjøretøy og gaffeltruck.
Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, men også foran 
privatboliger

16

Vekt:  10 kg/m2

Openwell  28/18 mm
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Det dreier seg her om en selvbærende matte, der grunnlaget er alu-
miniumsprofiler med brede spor (bølger), forbundet ved hjelp av en 
elastisk, smidig bevegende profil, som gjør det mulig å rulle matten 
sammen. Aluminiumsprofilene kompletteres enten med et gummi-
bånd med form som en liten sag, som er beregnet på fjerning av de 
grovere urenhetene, eller med tekstil til finere urenheter og vann. 
Egnet til stor belastning!

Tekniske parametre:
Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske, lengden tilpasses alltid aluminiumsbåndets 
bredde - 60 mm. I tilfelle vilkårlig lengde, brukes det en endeprofil i gummi, som sikrer at matten får 
nøyaktig lengde. 
Høyde: 14 mm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 15x30x3 mm, evt. 
fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm   
Slitestyrke: 3,5 t/m2 – matten er egnet for stor belastning – f.eks. overkjøring med biler og gaffeltruck.
Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser, administrasjonsbygnin-
ger, men også foran privatboliger 

Vekt: 20 kg/m2

grønnbrungråsvart rødblå

Lawell  14 mm



Grunnlaget for matten BRUSHWELL er svarte profiler av plast med 
fargede nylonbørster (polyamid), forbundet ved hjelp av en wire
i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi,
dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne
håndtere den ved rengjøring. Den er beregnet på
rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter. Vi anbefaler at etter 
denne matten kommer matten SHATWELL til fullføring
av rengjøringen. Matten BRUSHWELL finner særlig stor anvendel-
se på de stedene der man går inn i en bygning f. eks. etter å ha gått
på overflater av jord i ulike former, som på tennis- og fotballbaner... 
og der det er andre finere urenheter.

Tekniske parametre:
Mål: Etter kundens ønske
Mattens høyde: 22 mm
Profilens farge: Svart
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme
på 25x25x3 mm, 20x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen
som måler 45 mm (inntil 120 cm ), evt. 65 mm 
Slitestyrke: Uegnet for overkjøring med kjøretøy og gaffeltruck
Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter,
administrasjonsbygninger, ved tennis – og fotballbaner, men også foran privatboliger
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rødmørkebrungråsvart blålysebrun

Brushwell



Tekniske parametre:
Mål: Etter kundens ønske
Mattens høyde: 22 mm
Profilens farge: Svart
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 
25x25x3 mm, 20x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 
45 mm (inntil 120 cm ), evt. 65 mm 
Slitestyrke: Uegnet for overkjøring med kjøretøy og gaffeltruck
Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter,
administrasjonsbygninger, ved tennisbaner og golfbaner, men også foran privatboliger
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Grunnlaget for matten BRUSHWELL - Logo er svarte profiler
av plast med fargede nylonbørster (polyamid), forbundet ved hjelp 
av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer
i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å
lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Den er beregnet på
rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter, og samtidig fyller 
det en nyttig funksjon   - logoeksponering.

lyserød

oransje

turkislysegrønnmørkegrønn mørkerødmørkeblå

lysebrunlysegrågråsvart gulmørkebrun

Brushwell - logo



Matten KARWELL (store flater) er produsert av seig gummi med 
lukket eller åpen bunn. Utseendemessig minner den om en bikake. 
Man kan kjøpe fargede børster til matten, og børstene kan danne 
en enkel logo eller mosaikk. Den egner seg til å kjøre over med bil!

Tekniske parametre:
Mål: Etter kundens ønske, grunnmodul 150x100 cm ( større dimensjoner kan oppnås gjennom liming )
Høyde: 23 mm
Materiale: Naturgummi
Forbindelse: Til modulene 150 x 100 cm, som det dekkes større flater med, leverer vi såk. forbindelsesstykker
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 25x25x3 mm, evt. fritt
plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm (do 120 cm ), evt. 65 mm, eller med
gummiforramme på 45 mm. 
Plassering: Matten kan festes til underlaget ved hjelp av det medfølgende settet, som består av 2 stk.
sylinderformede stykker, 2 stk. ankre, 2 stk. skruer
Vedlikehold: Snu hele matten og rist eller støvsug for urenheter
Slitestyrke: Egnet for en hvilken som helst belastning (uten fargede børster)
Anvendelse: Til inngangspartier på bilforretninger, kjøpesentre, banker,
administrasjonsbygninger, ved skisentre ( stedet man tar skiheisene fra ), osv.

20

hvitrødblåsvart gulgrønn

Karwell

åpen bunn

lukket bunn

forbindelsesstykke
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Matten Oktava med åpen bunn er framstilt for svært krevende bruk 
og langvarig slitasje. Den står imot kraftige påkjenninger som
følge av vær og ulike kjemikalier. Den brukes framfor alt som en 
matte i inngangspartier til grove urenheter, men kan også brukes 
som en matte mot slitasje og materialtretthet på verksteder og ved 
produksjonslinjer på fabrikker.

Tekniske parametre:
Materiale: Seig gummi
Mål, utførelse og kombinasjon: 150 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 75 cm, 150 x 50 cm, 100 x 50 cm, 75 x 50 cm
Høyde: 14 mm
Forbindelse: Enkeltmoduler på 150 x 100 cm kan forbindes ved hjelp av forbindelsesstykkene og slik legges
ut til man oppnår ønsket dimensjon
Farge: Svart
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 15x30x2 mm, evt. fritt plassert 
på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm
Vedlikehold: Urenheter som har falt i mellom, feies bort eller støvsuges
Anvendelse: Til inngangspartier foran bilforretninger, kjøpesentre, banker, administrasjonsbygninger, ved skisentre 
( stedet man tar skiheisene fra ), osv.

Oktava

åpen bunn

forbindelsesstykke



Det dreier seg om en selvbærende matte, bestående av bærende 
bånd og mellomromsbånd, presset inn i hverandre under et visst 
trykk. Dermed oppnår man en fast forbindelse og en jevn fordeling 
av belastningen som virker på risten. Den brukes til fjerning av
grove urenheter – især småstein, gjørme og snø. Den kan brukes 
til å dekke indre gårder, og som rist til avledning av vann, der risten
legges ned under gulvnivå på den klargjorte avledningskanalen. 
Matten kompletteres med polymerbetong-CLEANBOX til avledning 
av vann. Vi anbefaler å supplere med matten SHATWELL
for komplett rengjøring av fottøy.

Tekniske angivelser for STANDARD-rister:
Utførelse: Varmegalvanisert sink
Ok-mål: 30x10 mm
Det bærende båndets mål: 30x2 mm
Ristenes mål:  modul 60 x 40 cm med innlagt ramme 30/30
    modul 60 x 40 cm uten ramme
    en hvilken som helst dimensjon – det bærende
    båndets lengde får ikke overstige 120 cm
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med
innlagt ramme eller fritt lagt på gulvet
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RENGJØRENDE SKRAPER AV GUMMI:
De rengjørende skrapene av gummi er ment å tjene som
et supplement til matten SKRAPE, og skal effektivisere rengjøring 
av fottøy, og samtidig støtter de mattens antiglidningsfunksjon.
Enkeltstykker kan legges inn i risten etter kundens ønske.
Skrapene er kun beregnet for dimensjonen ok 30 x 10 mm.

Tekniske angivelser for IKKE-STANDARD-rister:
Ok-mål: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, kan også være en kombinasjon
av disse målene (10 x 40 mm, 10 x 50 mm, osv...)
Bærebåndets mål:
 For en belastning på inntil  1,5 t: 30 x 3 mm
 For en belastning på inntil  3 t:    40 x 4 mm
 For en belastning på inntil  9 t:    50 x 5 mm
 For en belastning på inntil  30 t:  70 x 5 mm
Ristens mål: Etter kundens ønske. Ved bruk av rister med ikke-standard dimensjoner, kontakt oss
for utarbeidelse av teknisk løsning.
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med innlagt forsinket ramme eller fritt lagt på gulvet
Anvendelse: Til inngangspartier på administrasjonsbygninger, ved skisentre, under Topwell-mattene
som et bærende element, gårdsplasser, trapper, osv., men også foran privatboliger

Skrape
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CLEANBOX er beregnet på anvendelse ute, foran privatboliger,
boligblokker, småbutikker, osv. Dersom boksene settes sammen til 
større flater, kan de anvendes også foran store kjøpesentre,
skoler, sykehus, offentlige etater/kontorer. BOX er framstilt
av polymerbetong med integrert forsinket kant rundt det hele
(L-profil 25/20/2) og med støttende ribber i midten. Inne i boksen er 
det lagt enten en selvbærende matte av modellen
TOPWELL 22 mm - STANDARD (i utførelsen gummi), 
OPWELL 22 mm - EXTRA (i utførelsen vekselvis gummi med
børste), TOPWELL 22 mm - SUPER (i utførelsen børste), eller
varmeforfinket rist av stål ŠKRABÁK (ok-mål 30 x 10 mm). Dersom 
kunden har behov for å forbinde BOX med et avledningssystem
for vann eller drenering, er det ferdige og avmerkede åpninger
i bunnen som gjennomhulles.

Tekniske parametre:
Mål: 60 x 40 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm
Høyde: 8 cm
Materiale: polymerbetongboks med forsinket kant
Vedlikehold: Ta bort matten og fei bort urenhetene, støvsug eller spyl med vann.
Anvendelse: Inngangspartier i privatboliger, kontorer, boligkomplekser, osv.

Cleanbox



En svært effektiv matte til anvendelse ute som inne. Det dreier seg 
om en svært grov matte med en utpreget furingsfunksjon.
Sklisikker, også ved svært lave temperaturer. Den anvendes
til fjerning av grove urenheter. Behagelig design, og samtidig
maksimalt grov i kontakt med fottøy. Den egner seg til privatboliger, 
så vel som store kjøpesentre.

Tekniske parametre:
Utførelse og mål: Etter kundens ønske (maksimale mål 2 m x 10 m)
Høyde: 10 mm
Materiale: PVC/PP
Farge: Svart
Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med innlagt aluminiumsramme på 10x30x2 mm 
eller fritt lagt på gulvet, gummilisten er 2 cm bred
Vedlikehold:  Støvsug bort urenhetene, eller spyl med vann
Motstandsdyktighet:           Mot vann 4-5 ISO 105 E 01
                         Mot nedsliting 4-5 ISO 105 X 12
                         Mot lys 7 ISO 105 B 02
Anvendelse: Til inngangspartier i banker, hoteller, flyplasser, restauranter, bedriftsbygninger, men også 
foran privatboliger 
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Rinwell
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Disse slitesterke gummimattene er beregnet på å ligge foran
inngangsdører, der de fanger opp de groveste urenhetene, gjørme 
og grus. Alle er framstilt av gummiblandinger av høyeste kvalitet
for å kunne stå imot et ekstremt klima, og et maksimalt antall
personpasseringer.

Oktava
 - Utstikkende deler på baksiden gjør det mulig for vann å renne bort
   fra undersiden av matten
 - Åpningene med et tverrmål på 14 mm oppfyller EUs normer
   for offentlige bygningers inngangspartier.
 - Overflate uten ujevnheter, ideelt for å kunne kjøre over med
   handlevogner og rullestoler.
 - Mattens kanter er avsluttet med en sikkerhetsforkant.

Vekt: 15 kg / modul
Farge: Svart
Høyde totalt: 12,5 mm
Mål: 90 x 150 cm

Sanitness
- Utstikkende deler på baksiden gjør det mulig for vann å renne bort
  fra undersiden av matten.
- Alle mattens kanter er avsluttet med en sikkerhetsforkant.

Vekt: 8 kg / m2

Høyde totalt: 12,7 mm 
Farge: Svart
Mål: 90 x 150 cm, 91 x 297 cm , 91 x 594 cm

Rubber Brush
- Når det trås på matten, sørger tusenvis av ”gummi-fingre“
  for automatisk rengjøring av sålen.
- Sugekopper på baksiden hindrer forskyvning.
- Mattens kanter er avsluttet med en sikkerhetsforkant.

Vekt: 13,6 kg / m2

Høyde totalt: 16 mm
Farge: Svart 
Mål: 60 x 80 cm , 80 x 100 cm, 90 x 150 cm

Oktava,  Sanitness,  Rubber Brush
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Rammer beregnet på innfelling i gulvet
Utførelse og mål: aluminium - 10/30/2, 15/30/2, 20/30/3, 25/25/3, 30/30,3
   rustfritt stål - 20/20/3,  30/30/3

Forrammer
Utførelse og mål: Aluminium - 45/10, 45/20, 65/16, 65/20

Gummiforstykker
forstykke til Karwell                            forstykke til matter av tekstil

Oversikt over innfelte rammer

Aluminium Rustfritt stål

Rammer til mattene
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Filial




