
Nomad™ inngangspartimatter

Løsningsforslag: Nomad Optima 9910 matte
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3 Idéer og løsninger 



Inngangspartiet har en
viktig rolle i bygningen
din

Nomad™ matter fra 3M: mange
års erfaring med å stoppe skitten i
inngangspartiet

Inngangspartimatter

Løsningsforslag: 
Nomad™ Terra 8100 matte

Skitt, støv og fuktighet etterlater
synlige merker i bygningen, og
gir ikke bare et negativt første-
inntrykk av bedriften men gir

også en betydelig ekstrautgift 
til rengjøring og reduserer 
sikkerheten. Dette er grunnen 
til at inngangspartiet spiller 
en viktig rolle: viktig for det
inntrykket besøkende og “de
ansatte” får; viktig for å beskytte
mot skli- og fallulykker; viktig
for å redusere drifts- og vedlike-
holdskostnadene.

Allerede i planleggingsfasen av
et bygg, eller i restaurerings-
fasen, vil Nomad matter bidra til
å få et meget effektivt inngangs-
parti som passer til interiøret.
Garantien vår er å optimalisere
bygningens utseende, redusere
drifts- og vedlikeholdskostadene
og forbedre sikkerheten.

For nesten 30 år siden utviklet
forskere fra 3M et produkt som
skulle beskytte inngangspartier i
bygninger mot skitt. Det første
Nomad produktet med de typiske
“løkkene” ble født. Takket være
fiberteknologispesialister har 3M
ekspandert sin produktlinje på
inngangspartimatter gjennom
mange år, og i dag, takket være
konstant nyskapning og eksper-
tise, er en hel linje tilgjengelig,
alt fra enkle matter til mer
sofistikerte matteløsninger med
aluminiumsprofiler og vegg-til-
vegg muligheter. 

Nomad produktene er nå 
tilgjengelig med nytt design og 
i nye farger. 3M har samarbeidet
med interiørarkitekter for å
utvikle farger og mønster som
møter de estetiske behovene av
moderne arkitektur.

Med referanseprosjekter fra hele
Europa, fra butikksenter i
Tyskland, til Oslo Lufthavn og
multiplex kino i Italia, øker
Nomad matter fra 3M verdien på
din bygning. Ta en titt på produkt-
sortimentet og la oss få vite hva
vi kan gjøre for deg.



Nomad™ Terra matter
Avskrapningsmatter som kan
brukes utendørs, i mattebrønn
eller innendørs. Takket være en
holdbar og åpen struktur, fjerner
disse mattene mesteparten av den
grove skitten som kommer inn.

Kombinasjonsmulighetene mellom
disse 3 produktlinjene gjør det
mulig å dekke de ulike behovene 
i inngangspartiene.

3 produktlinjer som
dekker alle behov:

Nomad™ Optima matter
Aluminiumsrammematte som har
en utmerket egenskap som beskytter
både mot skitt og fuktighet i matte-
brønner.

Nomad™ Aqua matter
Kombinasjonsfibermatter som
fjerner fin smuss og fuktighet
innendørs.

Inngangspartimatter



Riktig produkt:

Trafikknivå (passeringer/daglig)

Kombinasjonen av egenskapene til våre produkter er nøkkelen for å kunne tilpasse
alle behov. 

Velg egnet Nomad™ matte etter
trafikknivå og type posisjonering.
For flere detaljer på hvordan man
velger riktig produkt, henvises
det til vår sjekkliste bakerst i
denne brosjyren.

Eksempel på en kombinasjon for et
inngangsparti med ekstrem trafikk: 

Eksempel på en kombinasjon for et
inngangsparti med høy trafikk: 

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Innendørs 

Mattebrønn 

Utendørs

Innendørs 

Mattebrønn 

Nomad
Aqua 9500

> 5000 
passeringer daglig

1500 – 5000
passeringer daglig

Nomad
Optima 9910

Nomad
Terra 9100

Nomad
Aqua 8500

Nomad
Terra 8100

Inngangspartimatter

Lav trafikk Medium trafikk Høy trafikk Ekstrem trafikk
< 500 500 – 1500 1500 – 5000 > 5000

• Terra 6050 • Terra 8150
• Terra 6250

• Aqua 4500 • Aqua 6500 • Aqua 8500 • Aqua 9500

• Terra 8100 • Terra 9100

• Optima 9900

• Terra 8100 • Terra 9100



Nomad 
Terra linjen

Nomad™ Terra

Løsningsforslag: 
Nomad Terra 9100 matte

Inngangspartimatter

I første delen av inngangs-
partiet er det viktig å fjerne
og skjule det meste av skitten,
men også stoppe fuktigheten.

Løsningen er Nomad Terra
linjen, avskrapningsmattene,
som kan brukes enten
utendørs, i mattebrønn eller
innendørs og ved ulike
trafikknivåer.

Produktet: laget av et
slitesterkt materiale i attraktive
farger med en matt glans.
• Fjerner og skjuler skitt
• Beholder et pent utseende
• Lang holdbarhet
• Lett å rengjøre
• Lett å installere



Nomad Terra 9100 matter

Matte uten bunn for meget
høy trafikk. Til utendørs
bruk eller i mattebrønn.

• Tykk vinyl med åpent Z-mønster som 
fjerner, skjuler og holder på store 
mengder skitt

• Kraftig konstruksjon som tillater tralle-
trafikk

• Brukes som primærmatte, utendørs eller i
en mattebrønn, ved meget høy trafikk

• Lett å rengjøre
• Tilgjengelige i matter og på rull

Grå Mørkebrun Rød

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer
500-1500

Produktegenskaper

Nomad Terra 6250 matter
Matte med bunn for medium trafikk. 
Til innendørs bruk.

• Tynn vinyl med åpent Z-mønster som 
fjerner, skjuler og holder på store 
mengder skitt

• Myk vinylbunn som beskytter gulvet 
• For områder med medium trafikk
• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter og på rull

Nomad™ Terra 9100/6250

Åpen konstruksjon med Z-mønster som
fjerner store mengder skitt

Høyteknologisk belegg som gir høy
slitestyrke

Kraftig vinylkonstruksjon som tillater 
tralletrafikk 

Myk vinylbunn som beskytter gulvet 
(kun T6250)

Inngangspartimatter

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
> 5000

Nomad Terra 9100
Posisjonering Utendørs & mattebrønn
Trafikk (passeringer daglig) > 5000
Konstruksjon Z-mønster
Materiale Vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418-68 14,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68 8,9 Kg/m2

Dimensjonsstabilitet +/- 3 %

Tekniske data

Grå Mørkebrun

Nomad Terra 6250
Total tykkelse, ASTM D-418-68 6,0 mm
Total vekt,  ASTM D-418-68 4,5 Kg/m2

Dimensjonsstabilitet Opptil +/- 3 %
Brennbarhet BS4790-87; lite forkulling
DIN-4102-14/EN ISO 9239-1

Tekniske data



Produktegenskaper

Nomad Terra 8100 matter
Matte uten bunn for høy
trafikk. Til utendørs bruk
eller i mattebrønn.

Nomad Terra 8150 matter

• Tykke vinylløkker med åpen struktur som
fjerner, skjuler og holder på store 
mengder skitt

• Åpen struktur uten bunn for optimal 
drenering av vann

• Brukes som primærmatte, utendørs eller i
en mattebrønn, ved høy trafikk

• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter og på rull

Mørkegrå Grå Lysegrå Mørkebrun

Lysebrun Brun Sølvgrå Sjøgrønn

Matte med bunn for høy trafikk. 
Til innendørs bruk.
• Tykke vinylløkker med åpen struktur som

fjerner, skjuler og holder på store 
mengder skitt

• Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet
• Brukes som primærmatte, innendørs, ved

høy trafikk
• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter og på rull

Nomad™ Terra 8100/8150

Kraftig vinylkonstruksjon

Høyteknologisk belegg som gir høy
slitestyrke

Mørkeblå Mørkegrønn Rød

Inngangspartimatter

Åpen konstruksjon
• fjerner, skjuler og holder på store 

mengder skitt
• lett å rengjøre

Fleksible løkker som skraper av skosålene

Uten bunn for utendørs bruk 

Med bunn for å 
beskytte gulvet

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
1500-5000

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
1500-5000

Nomad Terra 8100
Posisjonering Utendørs & mattebrønn
Trafikk (passeringer daglig) 1500 - 5000
Konstruksjon Spenstige løkker

Materiale Vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418-68 16,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68 5,0 Kg/m2

Brennbarhet, B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 
Dimensjonsstabilitet Opptil +/- 4 %

Antistatiske egenskaper 8,0 kV
(ASTM D 149)
Sklisikringsegenskaper, BIA test R11
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Tekniske data

Grå Mørkebrun

Nomad Terra 8150
Total tykkelse, ASTM D-418-68 11,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68 4,8 Kg/m2

Dimensjonsstabilitet Opptil +/- 4 %
Brennbarhet B1
DIN-4102-14/EN ISO 9239-1

Tekniske data



Nomad Terra 6050 matter

Matte med bunn for medium
trafikk. Til innendørs bruk.

• Tynne vinylløkker med åpen struktur som 
fjerner, skjuler og holder på store mengder
skitt

• Myk vinylbunn som beskytter gulvet
• Brukes som primærmatte, innendørs, ved 

medium og lav trafikk
• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter og på rull

Mørkegrå Grå Lysegrå Mørkebrun

Mørkeblå Mørkegrønn Rød

Lysebrun Brun Sølvgrå Sjøgrønn

Nomad™ Terra 6050

Inngangspartimatter

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
500-1500

Nomad Terra 6050
Posisjonering Innendørs
Trafikk (passeringer daglig) 500 - 1500
Konstruksjon Spenstige løkker

Materiale Vinyl
Bakside Myk vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418-68 9,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68 2,7 Kg/m2

Brennbarhet, B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Dimensjonsstabilitet Opptil +/- 4 %
Antistatiske egenskaper 7,0 kV
(ASTM D 149)

Tekniske data

Åpen konstruksjon
• fjerner, skjuler og holder på store 

mengder skitt
• lett å rengjøre

Fleksible løkker som skraper av skosålene

Myk vinylbunn som beskytter gulvet

Produktegenskaper



Nomad 
Optima linjen

Nomad™ Optima 

Inngangspartimatter

I inngangspartier med
ekstremt høy trafikk, er det
kritisk å ha meget effektive
matter som holder på store
mengder smuss og fuktighet,
og samtidig beholder et pent
utseende.

Nomad Optima 9900 
aluminiumsrammematte har
en kombinasjon av maksimal
yteevne ved effektivt å fjerne
skitt og fuktighet, samt
beholde et enestående
utseende.

Nomad Optima linjen tilbyr
fire muligheter som passer til
alle typer trafikk, om det er av
traller, fottrafikk eller til og
med av vogner og gaffel-
trucker. Tilgjengelig i 6 farger.
Nomad Aqua 9500 
kombinasjonsmatte innlegg
gir enestående absorpsjon av
vann og kompletterer
avskrapningseffekten til 
metallprofilene.

Løsningsforslag: 
Nomad Optima 9910 matte



Produktegenskaper

Nomad Optima 9910/9920
Matte med aluminiumsprofiler
for ekstremt høy trafikk. Til
innendørs bruk i mattebrønn.

Aluminiumspaneler som tåler kraftig
belastning

Ekstra sterke fleksible vaiere av rustfritt
stål

Gummi-innlegg for lyddemping

Innlegg av 3M patentert kombinasjons-
fibermatte som absorberer fuktighet og
skraper av skitt som skjules i løkkene

Bakside med komforteffekt (gummi) 
for å forsterke holdbarheten

Optimal avstand for oppsamling av skitt

Sort

Grå Rød

Mørkebrun Mørkeblå

Mørkegrønn

(e)
(d)

(c)(b)(a)

• Aluminiumspaneler satt sammen av 
fleksible stålvaiere, med innlegg av 
patentert Nomad Aqua kombinasjons-
fibermatte

• Aluminiumspaneler som tåler kraftig
belastning med lyddempende 
gummi-innlegg på undersiden

• Brukes i mattebrønn, innendørs, i områder
med ekstremt høy trafikk

• Lett å rengjøre
• Spesialtilpasses

Nomad™ Optima 9910/9920

L-profiler: 
Tilgjengelig på forespørsel, brukes for å lage
en ramme til mattebrønnen. 
Tilgjengelig i 3 typer :
-Aluminium, messing, rustfritt stål

T-profiler:
Brukes for å skille seksjoner i mattebrønnen:
Installeres mellom to seksjoner når 
mattebrønnen er større enn 3 meter, 
for å gjøre det lettere å rulle opp matten.

Tilgjengelig tilbehør: 

Seksjon 1 Seksjon 2

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
>5000

Inngangspartimatter

Tekniske data
Nomad Optima
Posisjonering Mattebrønn
Trafikk (passeringer daglig) > 5000
Produktkonstruksjon Aluminiumspaneler satt sammen av fleksible

stålvaiere med innlegg av 3M kombinasjons-
fibermatte

Panelkonstruksjon Aluminiumspaneler som tåler kraftig 
belastning med lyddempende gummi-
innlegg på undersiden

Størrelse Spesialtilpasses
Innlegg materiale Kombinasjonsfibermatte med løkkekonstruk-

sjon av polyamid med gummibakside
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02 Klasse > 6
Antistatiske egenskaper R12

Type trafikk 9910 - fottrafikk og traller
9920 - fottrafikk + vogner, gaffeltruck

9910 9910 9920 9920 9920
Type 17-1 22-1 17-2 22-2 27-2
Total mattehøyde i mm (a) 17 22 17 22 27
Aluminiumsprofilhøyde i mm (b) 12 17 12 17 22
Aluminiumsveggtykkelse i mm (c) 1 1 2 2 2
Aluminiumsprofilbredde i mm (d) 27 27 27 27 27
Avstanden mellom 2 profiler i mm (e) 5 5 5 5 5
Avstanden mellom 2 stålvaiere i mm 270 270 270 270 270
Vekt (Kg/ m2 ) 11,3 12,7 13,8 19,2 21,5



Nomad 
Aqua linjen

Løsningsforslag: 
Nomad Aqua 9500 matte

Inngangspartimatter

Inne i bygningen er det viktig
å fjerne og skjule fint smuss,
absorbere og holde på 
fuktighet, samt tilpasse 
mattene til interiøret.

Løsningen er den effektive
Nomad Aqua linjen som har
en unik kombinasjon av 2
typer fibre i forskjellige 
størrelser, som absorberer og
holder på fuktighet og fint
smuss. Tilgjengelig i 6 farger
og flere mønster. Nomad Aqua
matter er tilpasset de fleste
interiørmessige hensyn.

Takket være den patenterte
kombinasjonsfiberteknologien,
kan Nomad Aqua produktene
tilby:
• Fjerne og skjule fint smuss
• Fjerne og holde på mye fuk-

tighet
• Beholde et pent utseende
• Lang holdbarhet
• Lett å rengjøre
• Lett å installere

Nomad™ Aqua



Nomad Aqua teknologi 
fra 3M
Patentert i 1989, kombinasjons-
fiberteknologien for tekstilmatter
var en kritisk nyskapning fra 3M
i området for tekstilmatter. Målet
var å produsere en ideell tekstil-
matte, som kunne fjerne fint
smuss og fuktighet samtidig. 
• Hovedtanken var å kombinere 

2 typer fibre: store fibre som 
skraper av fint smuss og små 
fibre som absorberer vann. 

• Tilgjengelig i 3 ulike mønster: 
striper for lav trafikk, ruter for 
medium trafikk og tilfeldig 
mønster for høy og ekstrem 
trafikk. 

• Det er brukt to typer materiale:
polyamid og polypropylen. 
Den første er best egnet til å
tåle høye og ekstreme
trafikkforhold, mens den andre
er mer egnet til å tåle lave til
medium trafikkforhold. 

• Alle produktene har en
løkkekonstruksjon: den 
enorme fordelen er at skitten 
fanges opp av løkkene og 
skjules i matten. Det er kun 
med denne konstruksjonen du 
kan være sikker på at smuss 
holder seg skjult og ikke blir 
fraktet videre inn i bygningen.

Nomad™ Aqua

Inngangspartimatter

Små fibre som absorberer vann

Løkkekonstruksjon som fjerner
og holder på store mengder
smuss

Vinyl bakside på matter og non-
woven (fleece) bakside på vegg-
til-vegg løsninger

Store fibre som fjerner smuss



Nomad Aqua 9500 
vegg-til-vegg matte

En matteløsning til
inngangspartier med
ekstremt høy trafikk.
Til innendørs bruk.

• En matteløsning laget av 3M patentert
kombinasjonsfiberteknologi med
polyamidløkker fordelt i et tilfeldig mønster

• Nyutiklet non-woven bakside som kan 
limes til gulvet

• Høy klassifisering for brennbarhet og 
inneholder ikke tunge metaller

• Brukes som sekundærmatte, innendørs, ved
ekstreme trafikkforhold

• Elegant utseende 
• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig på rull

Sort Grå Rød Mørkebrun

Mørkeblå Mørkegrønn

Nomad™ Aqua 9500

Store fibre som skraper av skitt

Små fibre som absorberer mye vann

Løkker fordelt i et tilfeldig mønster for å
skjule store mengder skitt

Fleece bakside
• Lang holdbarhet og slitesterk ved tung 

trafikk
• Motstandsdyktig overfor brann- og 

røykutvikling
• Dimensjonsstabil
• Økt komfort

Produktegenskaper

Passeringer 
>5000

Inngangspartimatter

Nomad Aqua 9500
Posisjonering Innendørs
Trafikk (passeringer daglig) > 5000
Konstruksjon Løkker
Overflatemateriale Polyamid
Mønster Tilfeldig
Bakside Non-woven polyamid-

polyester fleece
Total tykkelse, ISO 1765 10,0 mm
Løkketykkelse, ISO 1766 4,8 mm
Total vekt, ISO 8543 2,7 Kg/m2

Løkkevekt, ISO 8543 0,770 Kg/m2

Brennbarhet, B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02 Klasse > 6
Dimensjonsstabilitet, ISO 2551 < -0,9 %
Antistatiske egenskaper, BIA test 1,1 kV
(ZH 1/571 & DIN 51130)
Sklisikringsegenskaper, BIA test R12
(ZH 1/571 & DIN 51130)
Akustiske egenskaper, ∆Lw = 34 dB
EN ISO 717-2 & EN ISO 11654 αw = 25

Tekniske data

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs



Produktegenskaper

Nomad Aqua 8500 matter

Kombinasjonsmatte
for høy trafikk. Til
innendørs bruk.

• Kombinasjonsfiberteknologi med 
polyamidløkker fordelt i et tilfeldig 
mønster

• Kraftig vinylbunn 
• Meget høy klassifisering for brennbarhet 

og inneholder ikke tunge metaller
• Brukes som sekundærmatte, innendørs,

ved ekstreme trafikkforhold
• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter med kanting på alle 

fire sider og på rull

Sort Grå Rød Mørkebrun

Mørkeblå Mørkegrønn

Nomad™ Aqua 8500

Store fibre som fjerner smuss

Små fibre som absorberer vann

Løkker fordelt i et tilfeldig mønster for å
skjule mer skitt

Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet
mot smuss og sikrer at matten ligger stødig

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
1500-5000

Inngangspartimatter

Nomad Aqua 8500
Posisjonering Innendørs
Trafikk (passeringer daglig) 1500 - 5000 
Konstruksjon Løkker
Overflatemateriale Polyamid
Mønster Tilfeldig
Bakside Vinyl
Total tykkelse, ISO 1765 8,0 mm
Løkketykkelse, ISO 1766 4,8 mm
Total vekt, ISO 8543 3,7 Kg/m2

Løkkevekt, ISO 8543 0,770 Kg/m2

Brennbarhet, B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02 Klasse > 6
Dimensjonsstabilitet, ISO 2551 +/- 2 %
Sklisikringsegenskaper, BIA test R 12
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Tekniske data



Produktegenskaper

Nomad Aqua 6500 matter

Kombinasjonsmatte
for medium trafikk.
Til innendørs bruk.

• Kombinasjonsfiberteknologi med 
polypropylenløkker fordelt i et rutete 
mønster

• Kraftig vinylbunn 
• Brukes som sekundærmatte, innendørs,

ved medium trafikk
• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter med kanting på alle 

fire sider og på rull

Sort Grå Rød Mørkebrun

Mørkeblå Mørkegrønn

Nomad™ Aqua 6500

Store fibre som fjerner smuss

Små fibre som absorberer vann

Rutete mønster

Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet mot
smuss og sikrer at matten ligger stødig

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
500-1500

Inngangspartimatter

Nomad Aqua 6500
Posisjonering Innendørs
Trafikk (passeringer daglig) 500 - 1500 
Konstruksjon Løkker
Overflatemateriale Polypropylen
Mønster Ruter
Bakside Vinyl
Total tykkelse, ISO 1765 9,0 mm
Løkketykkelse, ISO 1766 7,0 mm
Total vekt, ISO 8543 4,0 Kg/m2

Løkkevekt, ISO 8543 0,830 Kg/m2

Fargeekthet (UV), ISO 105 B02 Klasse > 5

Dimensjonsstabilitet, ISO 2551 +/- 2 %

Sklisikringsegenskaper, BIA test R12
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Tekniske data



Produktegenskaper

Nomad Aqua 4500 matter

Kombinasjonsmatte
for lav trafikk. Til
innendørs bruk.

• Kombinasjonsfiberteknologi med 
polypropylenløkker fordelt i et stripete 
mønster

• Brukes som sekundærmatte, innendørs, 
ved lav trafikk

• Lett å rengjøre
• Tilgjengelig i matter med kanting på alle 

fire sider

Nomad™ Aqua 4500

Store fibre som fjerner smuss

Små fibre som absorberer vann

Stripete mønster

Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet mot
smuss og sikrer at matten ligger stødig

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Passeringer 
<500

Inngangspartimatter

Sort

Nomad Aqua 4500
Posisjonering Innendørs
Trafikk (passeringer daglig) < 500 
Konstruksjon Løkker
Overflatemateriale Polypropylen
Mønster Striper
Bakside Vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418 6,0 mm
Total vekt, ISO 8543 3,1 kg/m2

Tekniske data

BlåMørkebrun Grønn



Tilbehør Rengjøring og vedlikehold

Kantlister: 
Tilgjengelig i 2
størrelser.
Medium profil
(7,5 mm) 
anbefales til

Nomad™ Aqua matter og for
Nomad Terra 6050 og 6250 
matter. Høy profil (11 mm)
anbefales til Nomad Terra 9100,
8100 og 8150 matter.

Lim:
Brukes sammen
med skjøte-
tapen for å
skjøte sammen
vinylmatter.

Brukes også for å feste kantlister
til vinylmatter.

Skinne for mattebrønn: 
• Skinne med
lav profil i rust-
fritt stål til
montering i
mattebrønn for

å hindre krymping og bevegelse
av matten. Til Nomad Terra
8100 og 9100 matter. 
• Til bruk i mattebrønn,
innendørs eller utendørs.

Et egnet og regelmessig vedlike-
hold av matten vil: 
• forlenge mattens levetid ved å
redusere skitten som sliter på
fibrene i matten,
• gjøre matten mer effektiv ved
å hindre at skitten fraktes videre
inn i bygningen,
• bevare mattens utseende og
bidra til bygningens image.
BSI (British Standard Institute)
fastslår i dokumentet: “It is of
vital importance to the satisfac-
tory performance of any entrance
flooring system that a thorough
cleaning routine is carried out.”
(Entrance flooring systems-
selection, installation and main-
tenance BS 7953; 99)
Hvis Nomad mattene
posisjoneres riktig i forhold 
til bruk og trafikk, og at de 
vedlikeholdes ved å følge 3Ms
rengjøring og vedlikeholds-
prosedyrer, vil Nomad matter ha
en typisk levetid på 5 år (bortsett
fra Nomad Terra 6050 og Nomad
Aqua 4500 matter, som har en
typisk levetid på 3 år).

For mer detaljert informasjon
henviser vi til våre detaljerte
rengjørings- og vedlikeholds-
prosedyrer.

Inngangspartimatter

Nomad Terra

mattene støvsuges daglig

mattene ristes/bankes og spyles ukentlig

Nomad Aqua

mattene støvsuges daglig, og
ristes/bankes og spyles ukentlig

ekstraksjonsrenses periodevis

Skjøtetape:
Tape for å
skjøte sammen
2 matter.



Sjekkliste for inngangspartimatter

Dette må tas i betrakning for å velge riktig løsning i inngangspartiet:

Anslå antall passeringer i inngangspartiet per dag: 
• < 500 
• 500 – 1500
• 1500 – 5000
• > 5000

Identifiser typisk smuss som fraktes inn:
• Skitt 
• Fuktighet
• Snø
• Salt
• Olje
• Annet: 

Angi nøyaktig størrelse på inngangspartiet (en lenger matte vil gi et bedre resultat):
• < 5 m2

• 5 – 10 m2

• 10 – 30 m2

• > 30 m2

Definer plasseringen av installasjonen:
• Utendørs
• Innendørs
• Mattebrønn
• Med overbygg
• Uten overbygg
• Annet (vennligst spesifiser; f.eks.: i heiser):

Hvis innendørs:
• Frittliggende matter 
• Tilpassede matter

Hvilken gulvtype er det: 

Ved hjelp av denne informasjonen, vil 3Ms konsulenter eller våre autoriserte forhandlere ha
muligheten til å hjelpe deg med å velge riktige matter etter dine behov.

Inngangspartimatter



Natwest Bank, UK Oslo Lufthavn, Norge Albert Schweitzer Sykehus,
Dordrecht, Holland
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Cinema Cinecity, Treviso, 
Italia

VW, Berlin, Tyskland Rectorat, Créteil, Frankrike

Forhandler
3M Norge A/S
Avd. Rengjøringssystemer

Hvamveien 6, Postboks 100
2026 Skjetten
Telefon 0 63 84
Telefax 63 84 17 88
E-mail: innovation@no.mmm.com
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Forespørsel
Hvis du ønsker å bli kontaktet av en 3M konsulent 
eller av en autorisert forhandler, vennligst send det på fax 63 84 17 88.

Type bygning: 
■  Bank
■  Forretning
■  Butikksenter
■  Administrasjon

■  Helse
■  Hotell, Restaurant
■  Kino
■  Annet: ____________

■  < 500 
■  500 – 1500

■  1500 – 5000
■  > 5000

■  Skitt 
■  Fuktighet
■  Snø

■  Salt
■  Olje
■  Annet: ________

■  < 5 m2

■  5 – 10 m2

■  10 – 30 m2

■  > 30 m2

■  Frittliggende matter ■  Tilpassede matter

■  Utendørs
■  Innendørs
■  Mattebrønn
■  Med overbygg 

■  Uten overbygg
■  Annet (vennligst spesifiser):    

____________________
F.eks.: heiser

Etternavn/fornavn: _____________________________________________________________________

Stilling:  __________________________________ Firma:  ____________________________________

Adresse:______________________________________________________________________________ 

Postnr.:__________ Sted:______________________ Telefon:_____________ Telefax:_______________

E-mail:____________________________________________

For øyeblikket har jeg et spesifikt prosjekt: __________________________________________________

For å kunne gi deg riktig konsultering, vennligst gi oss følgende informasjon:

Antall inngangspartier: ___

Tilleggsopplysninger:  ___________________________________________________________________

Anslå antall passeringer i inngangspartiet per dag: 

Typisk smuss som fraktes inn:

Størrelse på inngangspartiet (en lenger matte vil gi et bedre resultat):

Plassering av installasjonen:

Hvis innendørs:

■  Hvilken gulvtype er det: ___________________________________________________________

3M Norge A/S
Avd. Rengjøringssystemer
Hvamveien 6, Postboks 100
2026 Skjetten
Telefon 63 84 75 00, Telefax 63 84 17 88
E-mail: innovation@no.mmm.com
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Inngangspartimatter


