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Notrax® Produkttesting og Piktogrammer
Notrax®-gulvmatteprodukter er underlagt
grundig testing som er utført av uavhengige
laboratorier, før de slippes på markedet. Vårt
produkttestdiagram viser sammenligninger
mellom Notrax®-mattene i denne katalogen:
Eksempel på produkttestdiagram

Vannabsorbering

Example Produkttesting Chart

Støvabsorpsjon

Produkttesting

Angir mengden smuss en inngangsmatte kan fange opp, holde på og skjule i faktisk bruk. Effektiviteten
til denne funksjonen avhenger av en kombinasjon av produksjonsteknikker og kvaliteten på garnet som
brukes. Jo høyere markøren på testdiagrammet er, desto mer smussskrapes av sko.

Angir fuktighetsabsorbering i en inngangsmatte ved faktisk bruk. Jo høyere markøren på testdiagrammet
er, desto flere liter vann pr. kvadratmeter kan matten holde på.

Slitestyrke
Angir tiden det tar for en matte å miste sitt attraktive utseende og funksjonalitet. Denne testen simulerer
slitasjen en inngangsmatte utsettes for under normal fottrafikk. Jo høyere markøren på testdiagrammet
er, desto mer motstandsdyktig er matten mot slitasje og ødeleggelse.

Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon

Innendørs
Til innendørs bruk.

Stor trafikk
Velegnet for stor fottrafikk, f.eks. i
travle offentlige områder, hoteller
og forretningsmiljøer.

Trapper
Egnet til montering i trapper.

Portal, inngangsparti
Kan brukes utendørs i beskyttede
områder under tak eller
inngangpartier som ikke er utsatt
for regn.

Middels trafikk
Velegnet for middels fottrafikk på
skoler, kontorer og i forretninger.

Rullestolvennlig
Glatt overflate eller lav profil
og skrå kanter er ideelt for
rullestoler, traller, vogner og
kofferthjul.

Utendørs
Kan brukes utendørs under alle
værforhold.

Lett trafikk
Velegnet for lett fottrafikk på
kontorer og i forretninger.

Vaskbar
Kan vaskes opptil 50° Celsius.

Absorberende
Absorberingsevnen er målt i liter
pr. kvadratmeter.

Avskraping av smuss
Skrapefunksjonen fjerner smuss
fra såler for å forhindre at smuss
og skitt dras med inn i bygningen.

Modulsystem
Sammenkobbelbare matter som
gjør det mulig å tilpasse mattene
på stedet til en hvilken som helst
form.

Drenering
Lar vann renne gjennom og
etterlater en ren og tør overflate.

Høye hæler
Suitable for use with high heels. /
Anvedelig for høye heler

Brannhemmende
Brannklasse Bfl-S1 eller Cfl-S1,
testet i henhold til EN 13501-1.
Matter som er utviklet for å
forhindre branntilløp, og dette er
dokumentert med testsertifikater
fra uavhengige laboratorier.

Kuldebestandig
Tåler å utsettes for ekstreme
værforhold.
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Notrax®-matter til virksomhetsbruk
Notrax® blir ofte omtalt som en av pionerene innen mattedesign ogproduksjon. Dette er ikke overraskende fordi vi, siden vi ble grunnlagt
i 1948, har vært opptatt av å lage kvalitetsprodukter og å optimalisere
prosesser.
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Grunnlagt i 1948 av Charles J.
Wood (ytterst til høyre).
Notrax® har et komplett utvalg av utendørs og innendørs inngangsmatter til
virksomhetsbruk. Notrax® profesjonelle støvreduksjonsmatter er utformet for
å:
• Fjerne smuss og fuktighet fra sko
• Forhindre at smuss kommer inn i lokaler
• Få inngangspartier til å se rene og ryddige ut
• Redusere faren for at noen sklir
Opptil 80 % av smuss innendørs skyldes fottrafikk.
Bruk av matter sørger for at det meste av smuss blir stoppet ved inngangen
og ikke samler seg opp på gulvene. Dette reduserer vedlikehold av gulv og
behovet for rengjøringskjemikalier betydelig. Matter forlenger også levetiden
til gulvet ved å ta av for slitasjen ved inngangen.
Inngangsmatter bidrar til å redusere risikoen for at noen sklir eller faller.
Mattenes absorberende egenskap tørker sko og forhindrer at noen sklir, mens
gummi- eller vinylunderlaget, som er vannbestandig og sklisikkert, forhindrer
at matten forflytter seg for å ytterligere forhindre at noen sklir, snubler eller
faller. Notrax® har et utvalg av enkeltsone-, multisone- og multifunksjonelle
matter i en rekke farger og materialer, som passer ethvert inngangsparti og
tilbyr en total inngangsmatteløsning for et behagelig og sikkert miljø.
Produktinnovasjon
Varemerke vårt, Notrax®-matter til virksomhetsbruk, er blitt synonymt med
kvalitet, fleksibilitet og kundeservice. Det som begynte som en liten familieeid
mattereparasjonsbedrift,  har raskt vokst til å bli en global bedrift, og nå som
en del av Justrite Safety Group, utmerker vi oss  innen utvikling og produksjon
av avlastnings-, verne- og entrématter for industrielle og kommersielle
bruksområder. I takt med at interiør- og bygningsdesign utvikler seg, så
utvikler også våre matteprodukter seg. Innovasjonsteamene våre fortsetter
å utvikle toppmoderne produkter gjennom intens forskning og utvikling ved
hjelp av nye teknologier, nye designteknikker og nye ideer. Vi søker hele
tiden nye måter å møte de skiftende behovene i bransjen på. Vi fokuserer på
kundenes problemer og jobber sammen med dem for å lage matteløsninger.
Notrax®-produkter selges over hele verden gjennom vårt betrodde
forhandlernettverk av matteeksperter, som er aktive i nisjesegmenter
med tilknyttede leverandører, renhold og hygiene, installasjonseksperter,
interiørdesignere, prosjektutviklere og mange flere.
Måten vi forstår og svarer på markedenes spesifikke behov viser vår interesse
og glede i å ta vare på våre forhandlere og deres kunder. Eksempler på dette
er utviklingen av spesialtilpasning av produkter og integrasjon på Internett
med kunder. Som en av verdens største og mest integrerte produsenter av
matter til virksomhetsbruk er vår tro på sterke relasjoner grunnmuren i vår
virksomhet.
Vi har fabrikkanlegg i Europa og USA, og vi prøver stadig å redusere
innvirkningen våre prosesser har på miljøet. Det betyr at vi tar sikte på å
utvide vår virksomhet på en miljømessig ansvarlig måte, og vi gjør dette ved å
fokusere på redusere avfall og bruker resirkulerte materialer der det er mulig
og ved å skaffe materialer fra bærekraftige kilder.
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Den "LEAN" strukturen på virksomheten vår gjør oss ikke bare i stand til
å fortsette å være konkurransedyktige og å tilby rask service. Den gjør det
også mulig for kundene våre å være med på en felles innsats for redusere
utslippet av CO2 ved å bruke elektroniske innkjøps- og faktureringstjenester
og direkteleveranser.
R.E.A.C.H.
REACH er EUs forordning om kjemikalier og sikker håndtering av disse
(EC 1907/2006). Den omhandler registrering, vurdering, godkjenning
og begrensning for kjemikalier.  Loven trådte i kraft 1. juni 2007 og gir
produsenter ansvaret for å sørge for streng beskyttelse av mennesker og
miljøet fra bruk av kjemikalier i produksjonen. Notrax® bruker ikke stoffer
som er inkludert på SVHC-listen (Substances of Very High Concerns)
under REACH, inkludert plastiseringsmiddelet dioktylftala (DOP). Mer
informasjon om våre standpunker angående bærekraft kan fås på www.
buynotrax.eu for registrerte forhandlere eller ved å sende en forespørsel til
europe@notrax.com.
Produktgaranti
Alle Notrax®-gulvmatter er produsert med materialer og utførelse av
høyeste kvalitet. Vi gir garanti for produktenes pålitelighet og funksjonalitet
for ett år fra kjøpsdato, forutsatt at produktene brukes i henhold til
produsentens anbefalinger og at anbefalt vedlikehold følges. Kjøperen har
ansvaret for å vurdere om produktet er egnet for tiltenkt bruk og påtar seg
ansvaret for denne bruken. Selgeren er ikke ansvarlig for skader utover
prisen på produktet. Garantien gjelder ikke for ekstra skrålister, skjøting
eller falsing av matter. I det usannsynlige tilfellet at det er en feil ved et
Notrax-produkt, vil det gis full refusjon eller produktet vil bli byttet ut (etter
produsentens eget skjønn). Garantikrav må være godkjent for retur og
sendes forhåndsbetalt for inspeksjon og evaluering. For informasjon om
vedlikehold av gulvmatter: www.notrax.eu/news.
Denne katalogen presenterer løsningene Notrax® tilbyr innen
virksomhetsbruk av inngangsmatter til støvreduksjon. Spør gjerne etter den
nyeste Notrax®-brosjyren for ergonomiske avlastnings- og vernematter.
Takk for at du valgte Notrax®.

René Vieveen
Administrerende direktør
Justrite Safety Group
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Fordeler med
inngangsmatter
Inngangspartiet er bygningens førsteinntrykk. Som ved
enhver introduksjon – av mennesker, steder eller produkter
– er førsteinntrykket avgjørende. Inngangspartier må
tilfredsstille en rekke krav, inkludert attraktiv design,
høy gjennomstrømningshastighet (selv på de travleste
tidspunktene) og utmerket funksjonalitet.
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Fordelene med inngangsmatter anerkjennes av mange sakkyndige
for bærekraftige og miljøvennlige bygninger, for eksempel LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment
Method).
Inngangsmatter reduserer rengjøringskostnader
70–80 % av støv, skitt og smuss i offentlige bygninger dras med inn
fra utsiden og spres utover hele gulvet (International Sanitary Supply
Association). Over en 20-dagersperiode kan 1000 mennesker dra med
seg 9,6 kg smuss inn i en bygning (ISSA). Basert på tester utført av BST
Laboratory over en 11-månedersperiode dras det med inn tolv ganger
så mye skitt ved fuktige værforhold.

Inngangsmatter bidrar til forbedret innendørs luftkvalitet
Innendørs luftforurensning er en av de fem største miljømessige
risikoene for folkehelsen siden innendørs luft kan være opptil 70
ganger mer forurenset enn utendørs luft (Environmental Protection
Agency), og de fleste mennesker tilbringer 60–90 % av tiden
innendørs. (American Lung Association).
Reduksjon av konsentrasjonen av partikler gjennom forebygging og
rengjøring kan bidra til å lindre symptomene og forebygge sykdom.
Utendørs smuss kan forårsake pusteproblemer, allergier og forverre
astma.
Inngangsmatter beskytter og bevarer gulvoverflaten
Når smuss hele tiden dras med inn i bygningen er dette også en viktig
årsak til slitasje på gulv og tepper. Skitt og smuss har en struktur som
ligner på et barberblad. Dette kvernes inn i gulvene når mennesker går
på dem og forårsaker skraping på glatte gulvoverflater, og når teppene
blir tråkket på, kan teppefibrene skjæres.
Innen de første 6 fot av gulvet fjernes 42 % av gulvets overflate
eller teppet etter at bare 1500 personer har gått over det og dermed
forkortet den totale levetiden for gulvoverflaten.
Inngangsmatter bidrar til å forhindre skliing, snubling og fall
Vått, glatt gulv er farlig. Inngangsmatter reduserer også sklifare.
Inngangsmatter kan absorbere opptil 5 liter vann per kvadratmeter.
Undersiden av mattene er i fuktighetsbestandig og sklireduserende
vinyl eller gummi.

Sonene
Matteløsninger som lykkes med å stoppe smuss og forhindrer skliing og fall,
fokuserer på tre hovedsoner:

Sone 1:
Skrapesonen fanger den første bølgen av tunge
partikler og opptil 40 % av smuss/fuktighet fjernes
fra skoene.
Sone 2:
Rengjøringssonen skraper av fine partikler og
absorberer fuktighet i et innendørs foajéområde
med opptil 70 %.
Sone 3:
Tørkesone fullfører tørkeprosessen og praktisk talt
all smuss og fuktighet fjernes fra skoene.

www.notrax.eu
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Logomatter og
tilpassede trykte matter
Logomatter gir muligheten til å fullstendig tilpasse en
kvalitetsinngangsmatte for støvreduksjon med virksomhetens
logo eller budskap for virkningsfull profilering. Når besøkende
kommer inn, fungerer inngangsmatten som en glimrende
profileringsmulighet som kan styrke virksomhetens identitet
og virkelig ønske gjester velkommen, fordi de fleste som
kommer inn, hovedsakelig ser på gulvet.
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Høyoppløselige trykk
Notrax® bruker den nyeste trykketeknologien og høyoppløselige trykk
som gjør det enkelt å skrive ut komplekse logodesign, skyggelegging
og tredimensjonale effekter. Høy oppløsning gir trykk med fotokvalitet
med overlegen bilderepresentasjon. Den skarpe avgrensningen av
fine linjer, konturer og jevne overganger gir nøyaktige detaljer så hver
enkelt matte kan ha et helt unikt utseende. Høyden på teppets luv
forbedrer dybden i bildet for å oppnå en virkelig strålende effekt.
Ubegrensede fargemuligheter
Notrax® logomatter trykkes med en utvidet fargetrykkprosess som gir
sterke, stabile farger med nesten uendelig fargemuligheter. De store
fargevariasjonene gir levende farger, utmerkede svarttoner for sterke
kontraster og jevne overganger for kontinuerlige nyanser. Resultatet
er trykk med eksepsjonell fotokvalitet som virkelig får logoen til å
skille seg ut.

Flerfargede logoer, kompliserte design, kunst og til og med bilder
kan enkelt gjengis. Velg blant de tusenvis av eksisterende Notrax®fargene eller gi oss en PMS-kode (Pantone Matching System),
RALkode (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) eller en kode fra
et annet fargesystem, og vi vil matche logofargene for å sørge for en
korrekt gjengivelse av logoen.
Match Your Mat™
BrilliantStep™ kan også trykkes i bare én farge slik at matten matcher
en hvilket som helst innredning eller fargesammensetning, ved å
bruk fargematchingsystemet vårt med tusenvis av flotte farger for å
gi raske og nøyaktige fargematcher. Eller du kan ganske enkelt angi
fargen du ønsker med PMS-kode, RAL-kode eller koder fra andre
fargematchingsystemer, og vi vil matche matten. Ensfargede matter
kan også brukes sammen med tilpassede logomatter for å gi et
komplett fargekoordinert mattesystem.

Tilpassede lengder og størrelser
Som med alle Notrax®-produkter er Notrax® løstliggende
inngangsmatter tilgjengelige i en rekke standardstørrelser, og
tilpassede lengder er tilgjengelig pr. løpemeter.
Det fagkyndige produksjonsteamet vårt kan tilpasse Notrax®
logomatter til enhver størrelse, fasong eller lengde med skråkantlister
påmontert for å fullføre matten og forhindre snubling. Selv spesielle
fasonger eller former, inkludert sirkler, halvmåner og buer kan
produseres for spesialinstallasjoner.

www.notrax.eu
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Innendørs Absorberende trykt

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™
Funksjonell og vaskbar logoinngangsmatte som kan fullstendig tilpasses med
BrilliantStep™-fullfargetrykk med nesten uendelig fargekombinasjoner. Mattene blir
gjennomfarget.Dette gir ekte dybdefarge, som  forlenger holdbarheten på fargene.   
Undersiden av i nitrilgummi er vaskbar på opptil 50° C med knottemønster for å
minimere bevegelse på alle overflater og holde matten forhøyet på harde gulv slik at
den tørker på undersiden.
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190 Logo Washable™

010 Uni Washable™

Logo Washable™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne
BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine
linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Uni Washable™ er en tmatte som kan trykkes ensfarget for å matche enhver
fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter i et
fargekoordinert mattesystem.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at
bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker,
kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker,
kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder
Spesifikasjoner:
• Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt
tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
• 700 gram garn pr. m²
• Underside: nitrilgummi
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8,5 mm
• Vekt: 2,8 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Standardstørrelser:
• 60 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm

Spesifikasjoner:
• Tuftet  frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt
tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
• 700 gram garn pr. m²
• Underside: nitrilgummi
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8,5 mm
• Vekt: 2,8 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Standardstørrelser:
• 60 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm
Rengjøring:
• Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges

Rengjøring:
• Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Absorberende Trykt

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™
Logo Imperial ™ høy kvalitet multifunksjonell støvkontrollmatte har en tett tuftet
veving som sikrer høy absorbsjon og effektiv smussfjerning . En slitesterk underside
i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert underlag.
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199 Logo Imperial™

019 Uni Imperial™

Logo Imperial™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne
BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine
linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Uni Imperial™ er en trykkes som ensfarget matte for å matche matten til
enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter
i et fargekoordinert mattesystem.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at
bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker,
kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker,
kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder
Spesifikasjoner:
• Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt
tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
• 700 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8 mm
• Vekt: 2,8 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 240 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter

Spesifikasjoner:
• Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt
tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
• 700 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8 mm
• Vekt: 2,8 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 240 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter
Rengjøring:
• Støvsuges

Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Absorberende Trykt

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™
Logo Superior™ enestående støvreduksjonsmatten er tett tuftet for å gi god evne til
å absorbere vann og fjerne smuss og gi en virkelig effektiv løsning. Matten har  en
jevn overflate som gir høy kvalitet på logotrykk. En slitesterk underside i vinyl med
glatt overflate tilpasser seg til et hvert underlag.

14
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198 Logo Superior™

018 Uni Superior™

Logo Superior™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne
BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine
linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Uni Superior™ er en trykkes som ensfarget matte for å matche matten til
enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter
i et fargekoordinert mattesystem.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at
bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker,
kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker,
kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder
Spesifikasjoner:
• Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 %
trykkbestandig polyamid 6,6
• 600 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8 mm
• Vekt: 3 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
135 cm x 200 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter

Spesifikasjoner:
• Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 %
trykkbestandig polyamid 6,6
• 600 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8 mm
• Vekt: 3 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
135 cm x 200 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter
Rengjøring:
• Støvsuges

Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Absorberende trykt

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™
Logo Standard™ er den perfekte profileringsmatteløsningen for bruksområder
med lav belastning. Med BrilliantStep™-fullfargetrykk med nesten uendelige
fargekombinasjoner gir denne tett tuftede inngangsmatten mulighet for presist
trykk og en ekte fargegjengivelse. En slitesterk underside i vinyl med glatt overflate
tilpasser seg til ethvert underlag.
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193 Logo Standard™

015 Uni Standard™

Logo Standard™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne
BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine
linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Uni Standard™ kan trykkes som ensfarget matte for å matche matten til
enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter
i et fargekoordinert mattesystem.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at
bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til kontorer, butikker,
restauranter, dagligvarebutikker, bakerier og spesialforretninger

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartiene til kontorer, butikker,
restauranter, dagligvarebutikker, bakerier og spesialforretninger
Spesifikasjoner:
• Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 %
trykkbestandig polyamid 6,0
• 405 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 6 mm
• Vekt: 2,7 kg e.r m²
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 180 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 90 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 120 cm bredde pr. løpemeter

Spesifikasjoner:
• Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 %
trykkbestandig polyamid 6,0
• 405 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 6 mm
• Vekt: 2,7 kg pr. m²
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 180 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 90 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 120 cm bredde pr. løpemeter
Rengjøring:
• Støvsuges

Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Absorberende trykt

Déco Design
Disse dekorative støvreduksjonsmattene er tilgjengelige i et stort utvalg av
moderne, attraktive, funky, retroaktige og artige trykte matter som kan koordineres
med enhver innredning og atmosfære. Denne høykvalitets flerfunksjonelle
støvreduksjonsmatten rengjør og tørker skoene for å forhindre at smuss og fuktighet
blir dratt med inn i lokalene. Utmerket fargefasthet sikret i samsvar med DIN 54006.
Hvis du vil se flere design, kan du gå til www.notrax.eu.
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170 Déco Design™ Washable
Tufted Frieze består av 700 gram garn pr. m² av 100% non-crush polyamide
6.6 high twist yarns. Kan maskinvaskes ved 50 °C. Undersiden av nitrilgummi
med nottemønster for å minimere bevegelse på alle overflater og holde
matten forhøyet på harde gulv slik at den tørker på undersiden.
Standardstørrelser:
• 60 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm

Tuftet Frieze luv med oppskårne består av 700 gram garn pr. . m² av løkker
som består av stramt tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6 med
en slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert
underlag.
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 180 cm
Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter

179 Déco Design™ Imperial
Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST

GOOD BETTER BEST

178 Déco Design™ Superior

175 Déco Design™ Standard

Tuftet velours luv med oppskårne consisting of 600 gram garn pr. m² av  
løkker som består av tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6  med
en slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert
underlag.

Matten består av 405 gram garn pr. m² av 100% ikke-knusende polyamid
6,0 høyt vevetråd. Vinyl bakside med jevn overflate som tilpasser seg alle
overflater.

Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
135 cm x 200 cm

Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 180 cm

Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter

Tilpassede lengder og størrelser:
• Opptil 90 cm bredde pr. løpemeter
Opptil 120 cm bredde pr. løpemeter

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs inngangsmatter
for kontraktbruk og
installasjon
I store kommersielle bygninger med områder med stor
trafikk kan det være opptil 5000 passeringer om dagen. For
offentlige bygninger med høy daglig trafikk er fordelene
med et godt inngangsmattesystem veldig målbart. Et egnet
inngangsmattesystem bidrar til å forbedre innendørs
luftkvalitet og akustisk ytelse. Matten forlenger levetiden for
innvendige gulvmaterialer og reduserer vedlikeholds- og
rengjøringskostnader.

20

www.notrax.eu

Å velge egnede inngangsmatter for installasjon og prosjekter er viktig for
å utnytte alle fordelene. Typen, kvaliteten og størrelsen på matten som
installeres vil variere i forhold til fottrafikkvolumet, bruken av bygningen,
miljøet hvor bygningen ligger og mange andre faktorer.
Funksjonalitet
Størrelse, materiale og tetthet er viktig for holdbarhet, absorberingsevnen og
evnen til å fjerne smuss – jo mer desto bedre.
Polyamid- og polypropylenfibre er sterke og holdbare, gir god børsting og
skraping. De er motstandsdyktige mot trykk, noe som betyr at de holder
strukturen godt, og dette gjør dem egnet for store og travle innganger.
Trykkbestandige matter tåler mer slitasje, og utseende og funksjonaliteten
holder lenger ved høy trafikk. Polyamid har en fantastisk absorberingsevne
samtidig som det også er motstandsdyktig mot flekker.
Skoene bør berøre matten minst tre ganger for god skraping, rengjøring og
tørking. Som en tommelfingerregel tar det to meter med god tekstiloverflate
for å fange opp 42 % av fuktighet og smuss. Med fire meter bør man oppnå
opptil 65 % og med seks meter opptil 90 %. LEED anbefaler også et
permanent inngangsmattesystem på minst 3 meter (en økning fra 1,8 meter i
tidligere versjoner av LEED).

Sikkerhet
Våte, glatte gulv er farlige. Inngangspartier blir raskt våte på regnværs- eller
snøværsdager. Små eller utilstrekkelige matter kan raskt bli gjennomvåte
å gjøre situasjonen verre. Svært tilsmussede matter tilater at forurensende
stoffer dras med til innendørs gulv. Inngangsmatter må ha en høy
vannabsorberingsevne for å tørke skikkelig av sko.
En absorberingsevne på fire til seks liter vann pr. kvadratmeter er egnet
for høy trafikk. Inngangspartier fungerer også som hovedutganger ved
brann eller andre nødsituasjoner. Siden brannklassifikasjoner varierer etter
bygningstype, type inngang og type inngangsmattesystem, anbefales det å
sjekke brannreglene når du velger en inngangsmattesystem.
Tilgjengelighet
Spesielt i offentlige og kommersielle bygninger må inngangspartiet
være tilgjengelig for alle. Arkitektoniske designguider spesifiserer at
inngangspartier skal være tilpasset for rullestolbrukere og legge til rette for
mennesker som bruker mobilitetshjelpemidler. Gulv bør ha en rullestolvennlig
overflate, være snublefrie og fjerne vann fra hjul og sko for å redusere glatte
overflater i bygningen.
Inngangsmatter eller innfelte mattebrønner må være i flukt med
gulvoverflaten, eller eventuelle høydeforskjeller mellom gulvoverflaten og
matten må ikke være mer enn 6–12 mm (¼” to ½”). Tepper bør være laget
av lav tett luv som ikke er retningsbestemt for å sørge for enkel passering
for rullestolbrukere og mennesker med krykker. Unngå kokos matter, høy
luv eller tepper med utstrakt bruk av spor. Den innfelte matterammen ved
hovedinnganger skal helst være like bred som inngangspartiet.
Rengjøring og vedlikehold påvirker den vedvarende effektiviteten
Inngangsmatter fungerer best når de rengjøres regelmessig. Permanent
installerte matter trenger regelmessig vedlikehold og grundig rengjøring
for å fjerne oppsamling av smuss som ellers dras med inn i lokalene. En
vedlikeholdsplan bør omfatte daglig støvsuging av den øverste overflaten,
særlig på områder med stor trafikk, for å forhindre oppsamling av smuss
om kan bli liggende i matten. Ukentlig børsting av teppet gjør støvsuging
mer effektivt ved å løsne fibrene og sørge for enklere tilgang til smuss inne
i matten. Månedlige sjampobehandling med innsprøytning og ekstraksjon
rengjør fibrene og fjerner eventuelt gjenværende smuss.
Tilpasning
Inngangsmatter produseres på ruller på ca. 20 meter. Produksjonsteamet
til Notrax® skreddersyr alle Notrax®-produkter på bestilling nøyaktig etter
kundens mål. Nesten alle Notrax®-produkter kan tilpasses pr. løpemeter og
gjøres ferdige på fabrikken, inkludert tilpassede skråkantlister. Andre spesielle
fasonger eller former, inkludert sirkler, halvmåner og buer kan produseres for
spesialinstallasjoner. Alle tilpassede matten kan leveres med anbefalt tilbehør
som skråkanter eller falsebånd for utvidelse i bredden.
Installasjon
En mattebrønn er en fordypningen i vanlige inngangspartier, under
automatiske eller roterende dører. For å sørge for at Notrax® inngangsmatter
passer perfekt i fordypningen, må du velge riktig tykkelse slik at matten er i
flukt med gulvet og ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig. Notrax® Recess
Fillers er tilgjengelig i ulike tykkelser for å tilpasse dybden til en eksisterende
fordypningen etter behov.
For større inngangspartier hvor det kan være nødvendig å lime, anbefales
dobbeltsidig limbånd er egnet for vinyl, eller et løsemiddelfritt lim.

www.notrax.eu
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Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

389 Swisslon Plus™
Fin inngangsmatte med eksepsjonell skrapeevne og uovertruffen
vannabsorberingsevne (5,5 liter pr. m²) for store innendørs inngangspartier,
inkludert vegg-tilvegg og trapper. Grovt garn gir suveren skrapevne og absorbering
av smuss og fuktighet. Varianter med stilig og diskré vinkel- eller stripemønster som
skjuler smuss og opprettholder det elegante utseendet. Et tett kraftig underlag i vinyl
sørger for lang levetid.
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389 Swisslon Plus™
Wave farger

Wave blå (WB)

389 Swisslon Plus™
Twine farger

Twine blå (TB)

Wave kull (WC)

Wave rød (WR)

Wave grå (WG)

Wave sort (WK)

Twine kull (TC)

Twine rød (TR)

Twine grå (TG)

Twine sort (TK)

Anbefalt bruk:
• Velegnet for høy trafikk
• For plassering i mattebrønner (dybde 7 mm) eller i vegg-tilvegginstallasjoner i større inngangspartier på hoteller, kjøpesentre, kinoer,
offentlige bygninger, varemagasiner, banker, restauranter og på trapper
Spesifikasjoner:
• Tett tuftet luv med oppskårne løkker (73 340 bunter pr. m²) som består av
grovt garn av 100 % polyamid 6,6
• 900 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8,5 mm
• Vekt: 3,4 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Hele ruller:
• 130 cm x 20 meter
200 cm x 20 meter
Tilpassede lengder:
• 130 cm pr. løpemeter
• 200 cm pr. løpemeter

Wave brungrå (WT)

Twine brungrå (TT)

Wave farger:
• Wave kull (WC)
• Wave rød (WR)
• Wave brungrå (WT)
• Wave blå (WB)
• Wave grå (WG)
• Wave sort (WK)
Twine farger
• Twine kull (TC)
• Twine rød (TR)
• Twine brungrå (TT)
• Twine blå (TB)
• Twine grå (TG)
• Twine sort (TK)
Rengjøring:
• Støvsuging/sjamponering eller
injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

380 Swisslon XT™
Førsteklasses barrierematter, utformet for å fjerne fuktighet og finere partikler fra
skoen i store innendørs inngangspartier, inkludert vegg-til-vegg.
Vår redesignet klassiske barrierematter er kjent for sine mykere garn og har blitt
styrket med monofilament for å gi ekstra skraping og utmerket rengjøring og
absorbering. Det nye trefargede grusmønsteret har en enestående evne til å skjule
smuss.
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380 Swisslon XT™

Skifergrå (GY)

Antrasitt (CH)

Kobolt (BU)

Granitt (GT)

Mokka (BR)

Stor evne til å holde på fuktighet (> 5 liter pr m²) og skrape partikler fra
fottrafikk samtidig som den holder på sitt flotte utseende lenge. Et tett kraftig
underlag i vinyl sørger for lang levetid.
Anbefalt bruk:
• Velegnet for høy trafikk
• For plassering i mattebrønner (dybde 7 mm) eller i vegg-tilvegginstallasjoner i større inngangspartier på hoteller, offentlige
bygninger, skoler, universiteter, sykehus, kjøpesentre, banker, restauranter
og på trapper
Spesifikasjoner:
• Tett tuftet luv med oppskårne løkker (81 000 bunter pr. m²) som består av
100 % polyamidgarn
• 850 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 9 mm
• Vekt: 3,6 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Hele ruller:
• 135 cm x 20 meter
200 cm x 20 meter
Tilpassede lengder:
• 135 cm pr. løpemeter
• 200 cm pr. løpemeter
Farger:
• Antrasitt (CH)
• Kobolt (BU)
• Granitt (GT)
• Skifergrå (GY)
• Mokka (BR)
Rengjøring:
• Støvsuging/sjamponering eller
injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST SUPERIOR

www.notrax.eu

25

Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

388 Swisslon Uni™
Ensfarget inngangsmatte med eksepsjonell skrapeevne og uovertruffen
vannabsorberingsevne (5,5 liter pr. m²) for store innendørs inngangspartier,
inkludert vegg-til-vegg og trapper. Grovt garn gir suveren skrapevne og absorbering
av smuss og fuktighet. Fyldige ensfargede toner som fortsatt er strålende etter
langtids bruk og skjuler smuss, for å opprettholde sitt elegante utseende. Et tett
kraftig underlag i vinyl sørger for lang levetid.
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388 Swisslon Uni™

Sort (BL)

Kull (CH)

Rød (RD)

Brungrå (TP)

Grå (GY)

Blå (BU)

Brun (BR)

Anbefalt bruk:
• Velegnet for høy trafikk
• For plassering i mattebrønner (dybde 7 mm) eller i vegg-tilvegginstallasjoner i større inngangspartier på hoteller, kjøpesentre, kinoer,
offentlige bygninger, varemagasiner, banker, restauranter og på trapper
Spesifikasjoner:
• Tett tuftet luv med oppskårne løkker (73 340 bunter pr. m²) som består av
grovt garn av 100 % polyamid 6,6
• 900 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 8,5 mm
• Vekt: 3,4 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Hele ruller:
• 130 cm x 20 meter
200 cm x 20 meter
Tilpassede lengder:
• 130 cm pr. løpemeter
200 cm pr. løpemeter
Farger:
• Kull (CH)
• Rød (RD)
• Brungrå (TP)
• Sort (BL)
• Grå (GY)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
Rengjøring:
• Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

Master Trax™ Serien
Slitesterke gulvtepper for butikk innendørs inngangspartiet, inkludert vegg-tilvegg. Tilbyr mange muligheter for kreative kombinasjoner som lar inngangen
bli en del av interiørdesignet. Meget god evne til å ta opp fuktighet og partikler
fra fottrafilek of beholde gode utseende i lang tid. Motstandsdyktig mot mugg og
jordslag, UV-stabilisert, trykkfast og forblir uvirket av store værforskjeller. Syntetisk
gummiunderside.
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Standardfarger:
Hele ruller eller pr.
løpemeter

Brun (BR)

Kull (CH)

Rød (RD)

Grå (GY)

Naturell (NA)

Høstsvart (AB)

Høstbrun (AM)

Kongeblå (RY)

Grønn (GN)

Burgunder (WI)

Blå (BU)

Spesialfarger:
Kun hele ruller

Høstoker (AO)

Høstburgunder (AW)

Høstgrønn (AG)

113 Master Trax™

103 Master Trax Lite™

Anbefalt bruk:
• Velegnet for meget høy trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier eller på utsiden hvis
den ikke utsettes for regn
• I innfelte rammer (dybde 10 mm) eller vegg-til-vegg-installasjoner
i kjøpesentre, på flyplasser, sykehus, hotellresepsjoner, banker,
restauranter, golfanlegg (piggbestandig), treningssentre, heiser,
garderober, fjellstue, skøytehaller, utstillingslokaler for biler, offentlig
bygninger eller virksomhetsbygninger og på trapper
• For plassering som løstliggende matte med anbefalte påmonterte
skråkanter

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels til stor trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier eller på utsiden hvis
den ikke utsettes for regn
• I innfelte rammer (dybde 8 mm) eller vegg-til-vegg-installasjoner
• For plassering som løstliggende matte med anbefalte påmonterte
skråkanter

Spesifikasjoner:
• Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
• Enkelt å installere, kan skjæres til enhver størrelse eller fasong uten at
kanten frynser seg
• 1700 gram garn pr. m²
• Underside: syntetisk gummi
• Ingen kantlister
• Total tykkelse: 11 mm
• Vekt: 3,2 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Anbefalt tilbehør:
• 113K Master Trax™ Stitched Bevels
• 325 Bevelled Nosing 11 mm
Hele ruller:
• 200 cm bred, lengde kan variere avhengig av produksjonen
• 400 cm brede ruller er tilgjengelig på forespørsel
Tilpassede lengder:
• 200 cm pr. løpemeter
Farger:
• Standardfarger
• Spesialfarger

Spesifikasjoner:
• Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
• Enkelt å installere, kan skjæres til enhver størrelse eller fasong uten at
kanten frynser seg
• 1200 gram garn pr. m²
• Underside: syntetisk gummi
• Ingen kantlister
• Total tykkelse: 9 mm
• Vekt: 2,2 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Anbefalt tilbehør:
• 084 Bevelled Nosing 4 mm
Hele ruller:
• 200 cm bred, lengde kan variere avhengig av produksjonen
Tilpassede lengder:
• 200 cm pr. løpemeter (kun Kull)
Farger:
• Spesialfarger: Kun hele ruller
Rengjøring:
• Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode

Rengjøring:
• Støvsuging/sjamponering eller
injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke
Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Innendørs løstliggende
inngangsmatter er egnet
for ethvert inngangsparti
Inngangsmatter er den første forsvarslinjen for å hindre at
skitt og smuss kommer inn i bygningen og kan fjerne opptil
80% smuss. Fordelene med et godt inngangsmattesystem
kan enkelt måles i årlige besparelser i rengjøringskostnader. I
bygningsdesign overses imidlertid ofte matters evne til å fange
smuss og fjerne partikler fra sko og forbedre luftkvaliteten.
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Funksjonalitet
Løstliggende inngangsmatter er en praktisk og rask løsning for store eller
små inngangspartier, hvor det ikke er noen matte eller det er utilstrekkelig
med matter, steder hvor skliing ofte forekommer eller når den
eksisterende matten er blitt gjennomvåt på grunn av ekstreme værforhold.
Inngangsmatter kan enkelt rulles ut over eksisterende gulvoverflater.
Inngangsmatter kan også komplettere et eksisterende mattesystem ved å
utvide inngangsmatteområdet eller ved å legge til en ekstra rengjøringseller tørkesone.

Som med installasjonsmatter så er størrelsen, materialene og tettheten til
løstliggende matter viktig for holdbarheten, absorberingsevnen og evnen
til å fjerne smuss – jo mer desto bedre. Skoene bør berøre matten minst
tre ganger for god skraping og tørking. LEED anbefaler også et permanent
inngangsmattesystem på minst 3 meter (en økning fra 1,8 meter i tidligere
versjoner av LEED).
I mindre inngangspartier er det ikke alltid mulig å installere et stort
mattesystem. Det anbefales da å dele inn de tre sonene i en utendørs
skrapesone, og en innendørs rengjørings- og tørkesone med en
innendørsmatte laget av et høykvalitetsmateriale for å gi best mulig
funksjonalitet.
Sikkerhet
Med løstliggende matter er det viktig å regelmessig inspisere mattene for å
sjekke at de ikke har hopet seg opp eller blitt brettet slik at faren for snubling
forebygges.
Matten skal plasseres på en ren og jevn overflate. Sørg for at mattene er godt
festet til gulvet for å hindre at de flytter på seg. Større matter holder seg på
plass på grunn av størrelsen og vekten. For å hindre at mindre matter flytter på
seg kan Notrax® 090 Matt Hold™ festes på undersiden av mattene for å holde
matten på plass på glatte gulv eller tepper.
Tilpasning og etterbehandling
Notrax® løstliggende inngangsmatter er tilgjengelige i en rekke
standardstørrelser, og tilpassede lengder er tilgjengelig pr. løpemeter.
Mattene kan tilpasses til enhver lengde og gjøres helt ferdige på fabrikken
inkludert montering av skråkantlister for å hindre snubling. Andre spesielle
fasonger eller former, inkludert sirkler, halvmåner og buer kan produseres for
spesialinstallasjoner. Alle tilpassede matter kan leveres med anbefalt tilbehør
som skråkanter, 090 Matt Hold™.
Vedlikehold og rengjøring
Løstliggende inngangsmatter fungerer best når de rengjøres regelmessig
og ukentlig vedlikehold er påkrevd av mange sakkyndige for bærekraftige
og miljøvennlige bygninger, for eksempel LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method).
En vedlikeholdsplan bør omfatte daglig støvsuging av den øverste overflaten,
særlig på områder med stor trafikk, for å forhindre oppsamling av smuss
og dette males i matten. Børsting av teppet gjør støvsuging mer effektivt
ved å løsne fibrene og sørge for enklere tilgang til inne i matten. Børsting
bidrar også til å lufte fibrene slik at de tørker raskere. Fei eller støvsug også
under matten for å rengjøre gulvet eller teppet under. Sjampobehandling
med innsprøytning og ekstraksjon rengjør fibrene og fjerner eventuelt
gjenværende smuss. Ved å fjerne smuss gjennom en kombinasjon av børsting,
støvsuging og ekstraksjon forlenges levetiden til matten.
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Innendørs Løstliggende teppematter Heavy Duty

150 Aqua Trap®
Som navnet tilsier, danner kantsystemet "Aqua Dam" et brett som kan holde
på opptil 6 liter vann pr kvadratmeter. Det er behandlet med en antimikrobiell
teppebehandling for å stoppe bakterier ved inngangen. Tekstiloverflaten er
høytrykksstøpt i et bobledesign på en uforgjengelig gummibase for å tåle meget høy
fottrafikk. Uovertruffen evne til å skrape smuss av skoene samtidig som den holder
på sitt flotte utseende lenge. Unikt sklisikkert gripemønster på baksiden.
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150 Aqua Trap®

Grå (GY)

Kull (CH)

Rød (RB)

Blå (BU)

Brun (BR)

Anbefalt bruk:
• Velegnet for meget høy trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i
offentlige bygninger, på idrettsanlegg og i kjøpesentre
Spesifikasjoner:
• Nålestukket polyesterfibre for høy belastning er permanent festet på en
konturstøpt gummibase for høy belastning
• 850 gram garn pr. m²
• Underside: naturgummi
• Stoffbelagt kanter: 2,5 cm på alle sider
• Total tykkelse: 13 mm
• Vekt: 5,2 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Farger:
• Kull (CH)
• Rød (RB)
• Blå (BU)
• Grå (GY)
• Brun (BR)
Rengjøring:
• Støvsug eller bruk ekstraksjonsmetoden for å rengjøre, eller spyl med vann
og heng opp til tørk

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Medium Duty

166 Guzzler™
Robust, holdbart teppematte med hevede gummikanter på alle 4 sider som
fungerer som en barriere og kan holde på opptil 6 liter vann pr. kvadratmeter. Det
hevede vaffelmønsteret har to funksjoner, å fjerne og holde på smuss og fuktighet.
Gummiforsterkede kanter og underside gir maksimal styrke. Knotter på undersiden
reduserer bevegelse på alle overflater og holder matten hevet slik at våte, harde gulv
tørker under matten.
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166 Guzzler™

Blå (BU)

Kull (CH)

Rød (RB)

Grå (GY)

Brown (BR)

Grønn (GN)

Burgunder (BD)

  

   

Anbefalt bruk:
• Velegnet for middels trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i
offentlige bygninger, på idrettsanlegg og i kjøpesentre
Spesifikasjoner:
• Teppeoverflate med tuftet løkkeluv som består av absorberende
Decalon®-garn som er støpt i et vaffelmønster på gummibase
• 850 gram garn pr. m²
• Underside: naturgummi
• Gummikanter: 2,5 cm på alle sider
• Total tykkelse: 10,5 mm
• Vekt: 5,2 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 300 cm
Farger:
• Kull (CH)
• Rød (RB)
• Grå (GY)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
• Grønn (GN)
• Burgunder (BD)
Rengjøring:
• Støvsug eller bruk ekstraksjonsmetoden for å rengjøre, eller spyl med
vann og heng opp til tørk

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Light Duty

151 Diamond CTE™
Sterk barriere inngangsmatte med "Aqua Dam" teppe. Dekket med
gummiforsterkede grenser på alle 4 sider som virker som en «brønn»  og kan holde
opptil 4 liter vann per kvadratmeter. Tekstiloverflaten er høytrykkstøpt i et hevet
diamantmønster som er ikke-retningsriktet og fjerner derfor dobbelt så mye smuss
og fuktighet. Den slitesterke gummibyggingen gir maksimal styrke. Mønstret bakside
minimerer bevegelse på alle overflater og holder matte forhøyet slik at gulvet under
tørker.
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151 Diamond CTE™

Kull (CH)

Brun (BR)

Grå (GY)

Anbefalt bruk:
• Velegnet for de lett trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i
offentlige bygninger, på idrettsanlegg og i kjøpesentre
Spesifikasjoner:
• Kraftige nålestansede polyesterfibrer er permanent bundet på en kraftig
konturstøpt gummibase
• 700 gram fibre pr. m²
• Underside: resirkulert gummi
• Stoffbelagt kanter: 2,5 cm på alle sider
• Total tykkelse: 10 mm
• Vekt: 5 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 300 cm
Farger:
• Kull (CH)
• Brun (BR)
• Grå (GY)
Rengjøring:
• Støvsug eller bruk ekstraksjonsmetoden for å rengjøre, eller spyl med vann
og heng opp til tørkIndoor

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Heavy Duty

118 Arrow Trax™
Det retningsfrie vinkelmønsteret til Arrow Trax™ sørger for svært aggressiv skraping,
noe som gjør det til et av våre mest populære teppemater og tilbyr mye for pengene.
De nålestukkede fibrene er slitesterke og trykkbestandige og gjør at matten har
ekstremt god evne til å holde på smuss. Dette gjør den velegnet til områder med
høy trafikk. Den tette vinylundersiden er vannbestandig og sklisikker og sørger for å
holde matten på plass.
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118 Arrow Trax™

Brun (BR)

Kull (CH)

Grå (GY)

Høstbrun (AB)

Anbefalt bruk:
• Velegnet for høy trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i
offentlige bygninger, på kontorer, idrettsanlegg og i kjøpesentre
Spesifikasjoner:
• Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
• 1200 gram fibre pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 10 mm
• Vekt: 3,7 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
130 cm x 300 cm
130 cm x 600 cm
Helle ruller:
• 130 cm x 20 meter
200 cm x 20 meter
Tilpassede lengder:
• 130 cm pr. løpemeter
200 cm pr. løpemeter
Farger:
• Kull (CH)
• Grå (GY)
• Brun (BR)
• Høstbrun (AB)
Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Functional

185 Essence™
Rimelig, men likevel svært funksjonell med høy vannabsorberingsevnen på over 4
liter pr. kvadratmeter. Dette produktet er den perfekte løsningen for ethvert budsjett,
samtidig som det er en høykvalitets inngangsmatteløsning. Ensfargede matter som
er laget av mykt nylongarn med dype fargetoner som holder seg selv etter langtids
bruk og skjuler støv og fine partikler.
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185 Essence™

Lysegrå (GY)

Mørkegrå (DG)

Rød (RD)

Sort (BL)

Brun (BR)

Lav profil som gjør det lett for fottrafikk, traller, vogner og rullestoler å bevege
seg over matten. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig og sklisikker.
Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett til middels trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og
butikker
Spesifikasjoner:
• Teppe med tuftet skjært luv som er laget av 100% polyamid 6,0-garn
• 520 grams of yarns per m2
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 6 mm
• Vekt: 2,8 kg pr. m²
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 120 cm
120 cm x 180 cm
Farger:
• Mørkegrå (DG)
• Rød (RD)
• Sort (BL)
• Lysegrå (GY)
• Brun (BR)

Tilpassede lengder:
• 90 cm pr. løpemeter
120 cm pr. løpemeter
180 cm pr. løpemeter
Rengjøring:
• Støvsuging eller injeksjon/
ekstraksjonsmetode

Hele ruller:
• 90 cm x 18,3 m
120 cm x 18,3 m
180 cm x 18,3 m

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Functional

Polyplush™ Serien
Enkel, stilig og rimelig, men svært funksjonelle inngangsmatter med god
vannabsorberingsevne som også fanger og skjuler støv og fine partikler. Fine matter
i dempede enkeltfarger som lett kan kombineres med ethvert interiør, og som skjuler
smuss og fine partikler.
Disse inngangsmattene er bestselgerne våre for bruk på områder med moderat
fottrafikk. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig og sklisikker.
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130 Polyplush™

Kull (CH)

123 Polyplush LT™

Grå (GY)

Rød sort (RB)

Kull (CH)

Rød sort (RB)

Marineblå (NB)

Burn (BR)

Blå (BU)

Brun (BR)

130 Polyplush™

123 Polyplush LT™

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett til middels trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og
butikker

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på kontorer og butikker

Spesifikasjoner:
• Teppe med tuftet skjært luv som er laget av 100 % Decalon® -garn
• 700 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 6,5 mm
• Vekt: 3,2 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Farger:
• Kull (CH)
• Grå (GY)
• Rød sort (RB)
• Marineblå (NB)
• Brun (BR)

Hele ruller:
• 90 cm x 18,3 meter
• 120 cm x 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

Rengjøring:
• Støvsuges

Spesifikasjoner:
• Teppe med tuftet skjært luv som er laget av 100% polypropylengarn
• 350 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 4,5 mm
• Vekt: 2,4 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Hele ruller:
• 90 cm x 20 meter
120 cm x 20 meter

Farger:
• Grå (GY)
• Rød sort (RB)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
Rengjøring:
• Støvsuges

Tilpassede lengder:
• 90 cm pr. løpemeter
120 cm pr. løpemeter

Tilpassede lengder:
• 90 cm pr. løpemeter
120 cm pr. løpemeter
180 cm pr. løpemeter

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke
Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Good Value

Heritage Rib® Serien
Disse er rimelige, men likevel meget effektive inngangsmatteprodukter. De
slitesterke fibrene har skrapeevne og forhindrer fuktighet og smuss fra å bli tråkket
med inn i lokalene. Den lave profilen gjør det lett for fottrafikk, traller, vogner og
rullestoler å bevege seg over matten. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig,
motstandsdyktig og sklisikker.
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117 Heritage Rib®

Kull (CH)

Rød (RB)

Kull (CH)

Brun (BR)

Brun (BR)

Grønn (GN)

109 Heritage Rib Lite®

117 Heritage Rib®

109 Heritage Rib Lite®

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett til middels trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og
butikker

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på kontorer og forretninger

Spesifikasjoner:
• Nålestukket rilleteppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
• 650 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 7,5 mm
• Vekt: 3,1 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 240 cm

Spesifikasjoner:
• Nålestukket rilleteppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
• 400 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 5,5 mm
• Vekt: 2,5 kg pr. m²
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Farger:
• Kull (CH)
• Brun (BR)
Rengjøring:
• Støvsuges

Hele ruller:
• 120 cm x 20 meter
Tilpassede lengder:
• 120 cm pr. løpemeter
Farger:
• Kull (CH)
• Rød (RB)
• Brun (BR)
• Grønn (GN)
Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting

Produkttesting

Vannabsorbering

Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Innendørs Løstliggende teppematter Good Value

136 Polynib®
Disse er rimelige, men likevel meget effektive inngangsmatteprodukter. De
slitesterke fibrene har skrapeevne og forhindrer fuktighet og smuss fra å bli tråkket
med inn i lokalene.
Den lave profilen gjør det lett for fottrafikk, traller, vogner og rullestoler å bevege seg
over matten. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig, motstandsdyktig og sklisikker.
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136 Polynib®

Brun (BR)

Kull (CH)

Blå (BU)

Grønn (GN)

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett til middels trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og
butikker
Spesifikasjoner:
• Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
• 650 gram garn pr. m²
• Underside: svart vinyl (DOP-fri)
• Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
• Total tykkelse: 7,5 mm
• Vekt: 3,1 kg pr. m²
• Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70
Anbefalt tilbehør:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Hele ruller:
• 120 cm x 20 meter
200 cm x 20 meter
Tilpassede lengder:
• 120 cm pr. løpemeter
200 cm pr. løpemeter
Farger:
• Kull (CH)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
• Grønn (GN)
Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST

www.notrax.eu

47

Utendørs skrapematter
Utendørs inngangsmatter er den første forsvarslinjen mot
smuss. Over en 20-dagersperiode kan 1000 mennesker dra
med seg 9,6 kg smuss inn i en bygning (ISSA). Basert på tester
utført av BST Laboratory over en 11-månedersperiode dras det
med inn tolv ganger så mye skitt ved fuktige værforhold.
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Funksjonalitet
Utendørsmatter er ofte konstruert med en åpen rist- eller gitterstruktur
som gir best mulig drenering av vann, snø, is, sand, søle og smuss bort fra
overflaten og holder fotgjengerområdet klart. Hevede knotter sørger for
drenering av vann under matten i alle retninger. Klassiske gummimatter
inkluderer Oct-O-Mat™- ringmatter med sin store åttekantede ring og Rubber
Brush™- fingertupp-matte. Vekten til gummien holder matten på plass og
hindrer at den beveger på seg. Nyere design omfatter nestegenerasjons OctO-Flex™ med mindre åttekantede dreneringshull som er rullestolvennlige, og
som overholder EU-bestemmelser for offentlige inngangspartier.

Notrax®-gummiblandinger for høy belastning har en naturlig elastisitet
som går at de tilpasser seg til alle utendørsoverflater og er ekstremt
vanntette. Kalandrert  PVC gir slitesterk, men fleksible materialer som er
UV- og oljebestandige, og har god ytelse i forskjellige klimaer. Den viktigste
funksjonen til utendørs sone 1-matter er å fjerne mesteparten av smuss, søle
og skitt. Opptil 40 % av skitt og smuss kan fjernes før man går inn i bygningen.
Utendørs inngangsmatter er ikke absorberende og bør brukes i kombinasjon
med en innendørs matteløsning som fortsetter rengjøringen og tørkingen av
sko for å hindre skliing og fall på grunn av glatte gulv.
Sikkerhet
Glatte inngangspartier er det største sikkerhetsproblemet. Store mengder
regn og snø ved dårlige værforhold kan føre til at inngangspartier blir
veldig våte og glatte. Når været er tørt, kan det hope seg opp med smuss
på inngangsmatter, og dette øker risikoen at noen sklir og faller. Utendørs
gummimatter har støpte mønstre eller spor som forbedrer sklisikkerheten selv
når de er våte.
Tilgjengelighet
Spesielt i offentlige og kommersielle bygninger må inngangspartiet
være tilgjengelig for alle. Arkitektoniske designguider spesifiserer at
inngangspartier skal være tilpasset for rullestolbrukere og legge til rette
mennesker som bruker mobilitetshjelpemidler. Gulv bør ha en rullestolvennlig
overflate, være snublefrie og fjerne vann fra hjul og sko for å redusere glatte
overflater inne i bygningen.
Installasjon
Utendørs inngangsmatter kan installeres i store inngangspartier, veggtil-vegg eller i mattebrønner. En mattebrønn er en fordypningen i vanlige
inngangspartier, under automatiske eller roterende dører. Mattebrønnen
sørger for at matten er i flukt med gulvet, gir stabilitet for matten og bidrar
til å holde på smuss og skitt mellom rengjøringer. For å sørge for at Notrax®
inngangsmatter passer perfekt i fordypningen, må du velge riktig tykkelse slik
at matten er i flukt med gulvet og ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig.
Notrax®-fyllstoff er tilgjengelig i ulike tykkelser for å tilpasse dybden til en
eksisterende fordypningen etter behov.
Vedlikehold og rengjøring
Som med innendørsmatter, yter også utendørs inngangsmatter best når de
rengjøres regelmessig, selv om de ikke trenger å følge like strenge rutiner med
daglig rengjøring og vedlikehold. Utendørsmatter kan enkelt rengjøres ved å
regelmessig spyle dem med vann. Fei eller støvsug under matten også for å
fjerne eventuelle rester.
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Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

Master Flex HHP™ 12 mm
Master Flex HHP ™ høyhælmodulært inngangsmattesystem har en stilig åttekantet
risset design og små integrerte hull kombinert med en tett tuftet innsats for å
redusere risikoen for fall med høye hæler. Den har en glatt overflate som følger EUkravene til inngangspartier i offentlige bygninger som gjør den egnet for rulletilgang
(traller, vogner, rullestoler, kofferter, o.l.). Master Flex HHP ™ C12 kan kombineres
med Master Flex HHP ™ D12 for en harmonisk overgang fra utendørs til innendørs.
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692 Master Flex HHP™ D12

693 Master Flex HHP™ C12

692 Master Flex HHP™ D12 modulære gummimattefliser brukervennlig for
høye hæler har en åpen konstruksjon med små dreneringshull og en dybde på
12 mm.

693 Master Flex™ C12- høy hæler mattesystemet kan tilpasses fullstendig med
et stort utvalg av teppeinnlegg i en rekke farger.

Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
• Egnet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.
Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Veldig små hull med diameter på 3 mm, brukervennlig for høye heler , i
samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
• Total tykkelse: 12 mm
• Vekt: 2,5 kg/flis
Anbefalt tilbehør:
• 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner
Standardstørrelser:
• 50 x 50 cm modulære fliser
• Boks med 10 fliser, dekker  2,5 m²
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m ²
Rengjøring:
• Spyl med vann
694 Master Flex HHP ™ D12 Nitril FR er tilgjengelig i et nitrilbrannhemmende
materiale som er oljebestandig for plassering i bensinstasjoner eller
innganger med oljeeksponering.

Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
• Egnet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.
Spesifikasjoner:
• Flis: Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Veldig små hull med diameter på 3 mm, brukervennlig for høye heler, i
samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
• Total tykkelse: 12 mm
• Vekt: 2,5 kg/flis
Anbefalte teppeinnlegg:
• 380 Swisslon XT™ teppeinnlegg
• 388 Swisslon Uni™ teppeinnlegg
• 103 Master Trax Lite™ teppeinnlegg
• 198 Logo Superior™ teppeinnlegg
Anbefalt tilbehør:
• 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner
Standardstørrelser:
• 50 x 50 cm modulære fliser
• Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²
Rengjøring:
• Støvsuges
695 Master Flex HHP ™ C12 Nitril FR er tilgjengelig i et nitrilbrannhemmende
materiale som er oljebestandig for plassering i bensinstasjoner eller
innganger med oljeeksponering.

Produkttesting

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

Master Flex™ 12 mm
Master Flex ™ 12 mm modulær flersone inngangsmattefliser har en stilig åttekantet
ringdesign med små hull som er EU-kompatible for offentlige innganger. Den glatte
overflaten gjør den til den ideelle matten for traller (vogner, rullestoler, kofferter,
etc.). Gir god drenering under ekstreme værforhold. Fliser kobles sømløst og gjør
det enkelt å installere på stedet – teppefliser gir en jevn og harmonisk overgang fra
utendørs til innendørs, samt fra skraping / rengjøring til tørking.
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592 Master Flex™ D12

593 Master Flex™ C12

592 Master Flex™ D12 modulære gummimattefliser har en åpen konstruksjon
med små dreneringshull og en dybde på 12 mm.

593 Master Flex™ C12-mattesystemet kan tilpasses fullstendig med et stort
utvalg av teppeinnlegg i en rekke farger.

Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
• Designet for persontrafikk . Ikke egnet for ekstremt store belastninger.

Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
• Designet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.

Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Små hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for
offentlige inngangspartier
• Total tykkelse: 12 mm
• Vekt: 2,5 kg/flis

Spesifikasjoner:
• Flis: Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Små hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for
offentlige inngangspartier
• Total tykkelse: 12 mm
• Vekt: 2,5 kg/flis

Anbefalt tilbehør:
• 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, utvendige og inngendige hjørner

Anbefalte teppeinnlegg:
• 380 Swisslon XT™ teppeinnlegg
• 388 Swisslon Uni™ teppeinnlegg
• 103 Master Trax Lite™ teppeinnlegg
• 198 Logo Superior™ teppeinnlegg

Standardstørrelser:
• 50 x 50 cm modulære fliser
• Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Anbefalt tilbehør:
• 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, utvendige og inngendige hjørner

Rengjøring:
• Spyl med vann

Standardstørrelser:
• 50 x 50 cm modulære fliser
• Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²

594 Master Flex D12™ Nitrile FR is available in a nitrile fire retardant
compound which is oil resistant for placement in petrol stations or entrances
with oil exposure.

Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²
Rengjøring:
• Støvsuges
595 Master Flex C12 ™ Nitril FR er tilgjengelig i et nitrile brannhemmende
materiale som er oljebestandig for plassering i bensinstasjoner eller
innganger med oljeeksponering.

Produkttesting

Produkttesting
Vannabsorbering
Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

Master Flex™ 23 mm
Master Flex™ 23 mm modulær flersone inngangsmatte fliser har en tradisjonell
åttekantet ring design kjent for sine store hull som sklisikkerhet og  utmerket
drenering under ekstreme værforhold. Flisene kobles sømløsttil og gjør det enkelt å
innstallere på stedet - teppefliser og gir en jevn og harmonisk overgang fra utsiden
til innsiden av bygningen samt fra skraping/rengjøring til tørking.
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590 Master Flex™ D23

591 Master Flex™ C23

590 Master Flex™ D23 modulære gummimattefliser har en åpen åttekantet
konstruksjon med store dreneringshull og en dybde på 23 mm.

591 Master Flex™ C23-mattesystemet kan tilpasses fullstendig med 113 Master
Trax™-teppeinnlegg i en rekke farger.

Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner

Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering innendørs eller utendørs innfelte mattebrønner avhengig av
teppeinnlegg

Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Store hull for utmerket drenering
• Total tykkelse: 23 mm
• Vekt: 4 kg/tile
Anbefalt tilbehør:
• 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner
Standardstørrelser:
• 50 x 50 cm modulære fliser
• Boks med 6 fliser, dekker 1,5 m²
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²
Rengjøring:
• Spyl med vann

Spesifikasjoner:
• Flis: Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Store hull for utmerket drenering
• Total tykkelse: 23 mm
• Vekt: 4,5 kg/tile
Anbefalte teppeinnlegg:
• 113 Master Trax™ teppeinnlegg
Anbefalt tilbehør:
• 590 Master Flex™ D23
• 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner
Standardstørrelser:
• 50 x 50 cm modulære fliser
• Boks med 6 fliser, dekker 1,5 m²
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²
Rengjøring:
• Støvsuges

Produkttesting

Produkttesting
Vannabsorbering

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Master Flex™ Safety Ramps
Master Flex™ modulære kanter er det perfekte tilbehøret for å lage skreddersydde
løse matter. Rampene  er skråstilt for å forhindre snubling. Laget av et slitesterkt
gummimateriale som tåler tung persontrafikk.
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597 Master Flex™ D12/C12™
Nitrile Safety Ramps

596 Master Flex™ D23/C23
Safety Ramps

• Han og hun tilpassede ramper
• Innvendige og utvendige hjørner
• Skråramper for å unngå snubling

• Han og hun tilpassede ramper
• Innvendige og utvendige hjørner
• Skråramper for å unngå snubling

Spesifikasjoner:
• Nitrilgummiblanding
• Total tykkelse: 12 mm
• Bredde: 5 cm
• Tilgjengelig i svart

Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Total tykkelse: 23 mm
• Bredde: 6 cm
• Tilgjengelig i svart

MF

MML

FM
FML
MFL

MF

MM

FM

FF
FFL

MM
FF
Mann

Kvinne
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Mann

Kvinne

57

Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

599 Oct-O-Flex™
Oct-O-Flex™ er laget av slitesterke gummiblandinger som tåler meget stor fottrafikk
og matten er enkel å rengjøre og praktisk talt vanntett. Oct-O-Flex™-gummimatten
for utendørsbruk skraper sko for å stoppe smuss, grus og skitt fra å kommer inn i
bygningen. Den karakteristiske designen med små hull overholder EU-bestemmelser
for offentlige inngangspartier. Den glatte overflaten gjør den til en ideell matte for
hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, kofferter o.l.).
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599 Oct-O-Flex™
Matten fester seg godt til underlaget og tilpasser seg alle overflater med
hevede knotter på undersiden som gjør at vann enkelt renner gjennom og
holder overflaten ren og tørr.
Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønn
Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Små hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for
offentlige inngangspartier
• Total tykkelse: 12 mm
• Vekt: 9,8 kg/m²

599K Oct-O-Flex™ Koblingsstykker

599 Oct-O-Flex™ er tilgjengelig i oljebestandig nitrilgummi eller brannsikker
gummiblanding på forespørsel.
Anbefalt tilbehør:
• Koblingsstykker for å dekke større områder
Standardstørrelser:
• 75 cm x 100 cm
• 100 cm x 150 cm
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²
Rengjøring:
• Spyl med vann

Produkttesting
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Utendørs kontrakt og installasjon - Rubber Classics

564 Oct-O-Mat™
Den tradisjonelle åttekantede Oct-O-Mat™-gummimatten til utendørsbruk er kjent
for sine store hull som gir god friksjon og utmerket drenering under ekstreme
værforhold og skraper sko for å stoppe smuss, grus og skitt fra å kommer inn i
bygningen.
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564 Oct-O-Mat™
Disse mattene for høy belastning er laget av en slitesterk gummiblanding og
tåler intens fottrafikk, er enkle å rengjøre og praktisk talt vanntette.
Den elastiske gummien gir utmerket feste og tilpasser seg til alle overflater,
mens hevede knotter på undersiden lar vann renne bort i alle retninger og
holder overflaten ren.
Anbefalt bruk:
• Utendørs – områder med stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønn
Spesifikasjoner:
• Hevede knotter på undersiden gir god drenering og etterlater en ren og tør
overflate
• Tung vekt sørger for at matten ikke forflytter seg
• Total tykkelse: 23 mm
• Vekt: 13,3 kg pr. m²
564 Oct-O-Mat™ er tilgjengelig i oljebestandig nitrilgummi eller brannsikker
gummiblanding på forespørsel.

564K Oct-O-Mat™ Koplingsstykker
564K Oct-O-Mat™ Børsteinnlegg

Tilbehør:
• Koplingsstykker
• Børsteinnlegg
Standardstørrelser:
• 60 cm x 80 cm
• 50 cm x 100 cm
• 75 cm x 100 cm
• 80 cm x 120 cm
• 100 cm x 150 cm
Tilpassede størrelser:
• Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²
Rengjøring:
• Spyl med vann

Produkttesting
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

539G Gripwalker™
Den karakteristiske bølgedesignen til Gripwalker™- matten skaper en sklisikker
gangoverflate og overholder EU-bestemmelser for offentlige inngangspartier. Den
glatte overflaten gjør den til en ideell matte for hjulgående tilgang (traller, vogner,
rullestoler, kofferter o.l.).
Den åpne gitterstrukturen av ekstrudert vinyl skraper smuss og fuktighet av sko, slik
at det faller ned i matten og ikke dras med inn i bygningen.
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539G Gripwalker™ 11 mm
Fleksibelt materiale som tåler stor belastning og er UV-bestandig, har god
ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag. Velegnet for
meget høy trafikk. Inneholder ikke DOP, DMF, ozonnedbrytende stoffer, silikon
eller tungmetaller. Gripwalker™ er oljebestandig og er ideell for plassering på
bensinstasjoner eller inngangspartier som eksponeres for olje.
Anbefalt bruk:
• Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
• For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønn
• For plassering som løstliggende matte med anbefalte påmonterte
skråkanter
Spesifikasjoner:
• Slitesterk ekstrudert vinyl
• Diagonal bølgedesign med åpen konstruksjon
• UV-bestandig med god ytelse i forskjellige klimaer
• Små hull som er i samsvar med EU-reglement for offentlige
inngangspartier
• Total tykkelse: 11 mm
• Vekt: 8,5 kg/m²
Anbefalt tilbehør:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm
Hele ruller:
• 91 cm x 12,2 m
• 122 cm x 12,2 m
Tilpassede lengder:
• 91 cm pr. løpemeter
• 122 cm pr. løpemeter
Rengjøring:
• Spyl med vann

Produkttesting
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Utendørs kontrakt og installasjon - Spaghetti

CiTi™ Serien
Vinylløkker skraper smuss og fuktighet av sko for å fange smuss i matten og
forhindre at det dras med inn i bygningen. Fleksibelt materiale som er UV-bestandig,
har god ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag. Absorberer ikke
vann. Variant med bakstykke sørger for minimal bevegelse og holder smuss borte
fra gulvet i innendørsområder. Varianter uten tett underside lar vannet strømme
gjennom for maksimal drenering.
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273 CiTi™
16 mm med tett underside

274 CiTi™
14 mm uten tett underside

Antrasitt (CH)

Grønn (GN)

Sort (BL)

Marineblå (DB)

Rød (RD)

10 mm tett underside

Gull (YL)

Brun (BR)

Grå (GY)

Antrasitt (CH)

Brun (BR)

Grå (GY)

Grønn (GN)

Blå (BU)

271 CiTi™

273 CiTi™ 16 mm med tett underside 274 CiTi™ 14 mm uten tett underside 271 CiTi™ 10 mm med tett underside
Anbefalt bruk:
• Velegnet for høy trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier
eller i innfelte brønner
• For løstliggende plassering med påmonterte
skråkanter

Anbefalt bruk:
• Velegnet for høy trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier
eller i innfelte brønner
• For løstliggende plassering med påmonterte
skråkanter

Anbefalt bruk:
• Velegnet for lett til middels trafikk
• For plassering på innsiden av inngangspartier
eller i innfelte brønner
• For løstliggende plassering med påmonterte
skråkanter

Spesifikasjoner:
• Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert
100 % PVC
• Underside: vinyl (DOP-fri)
• Total tykkelse: 16 mm
• Vekt: 5 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501 Bfl-S1

Spesifikasjoner:
• Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert
100 % PVC
• Total tykkelse: 14 mm
• Vekt: 4,5 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501 Bfl-S1

Spesifikasjoner:
• Fine løkker (diameter 0,35 mm) av ekstrudert
100 % PVC
• Underside: vinyl (DOP-fri)
• Total tykkelse: 10 mm
• Vekt: 3,8 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501 Bfl-S1

Anbefalt tilbehør:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm
Hele ruller:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter
Tilpassede lengder:
• 120 cm pr. løpemeter
Farger:
• Antrasitt (CH)
• Grønn (GN)
• Brun (BR)
• Grå (GY)

• Sort (BL)
• Marineblå (DB)
• Rød (RD)

Rengjøring:
• Støvsuges eller vaskes med slange

Produkttesting

Hele ruller:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter
Tilpassede lengder:
• 120 cm pr. løpemeter
Farger:
• Antrasitt (CH)
• Grønn (GN)
• Brun (BR)
• Grå (GY)

• Sort (BL)
• Marineblå (DB)
• Rød (RD)

Rengjøring:
• Støvsuges eller vaskes med slange

Produkttesting
Slitestyrke

Slitestyrke

GOOD BETTER BEST

Anbefalt tilbehør:
• 084 Bevelled Nosing 4 mm
Hele ruller:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter
Tilpassede lengder:
• 120 cm pr. løpemeter
Farger:
• Antrasitt (CH)
• Grønn (GN)
• Brun (BR)
• Grå (GY)

• Sort (BL)
• Marineblå (DB)
• Rød (RD)

Rengjøring:
• Støvsuges eller vaskes med slange

Produkttesting
Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
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Anbefalt tilbehør:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST

GOOD BETTER BEST
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Utendørs løstliggende - Next Generation

599B Oct-O-Flex Bevelled™
Oct-O-Flex Bevelled™-gummimatte for utendørsbruk er kjent for sin åttekantede
ringdesign med små dreneringshull og glatt overflate, og dette gjør at denne
nestegenerasjonsmatten overholder EU-kravene for offentlige inngangspartier og er
en ideell matte for hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, kofferter o.l.).
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599B Oct-O-Flex Bevelled™
Støpte skråkanter på alle fire sider gir enkel tilgang til matten og forhindrer at
neon snubler. Oct-O-Flex Bevelled™ er laget av en slitesterk gummiblanding
som tåler meget stor fottrafikk. Oct-O-Flex Bevelled™ matten er enkel å
rengjøre og praktisk talt vanntett.
Oct-O-Flex Bevelled™ fester seg godt til underlaget og tilpasser seg alle
overflater med hevede knotter på undersiden som gjør at vann enkelt renner
gjennom og holder overflaten ren og tørr.
Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med stor fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller utendørs
Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Skråkanter i gummi på alle fire sider
• Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Egnet for bruk i ekstreme værSmå hull med diameter på 14 mm, i samsvar
med EU-reglement for offentlige inngangspartierforhold
• Total tykkelse: 12 mm
• Vekt: 9,8 kg/m²
599B Oct-O-Flex™ Bevelled er tilgjengelig i oljebestandig nitrilgummi eller
brannsikker gummiblanding på forespørsel.
Standardstørrelser:
• 70 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Rengjøring:
• Spyl med vann

Produkttesting
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Utendørs løstliggende - Next Generation

539B Gripwalker Edge™
Stilig konstruert med ekstrudert vinyl i en bølgedesign for å skrape smuss og
fuktighet av sko, slik at det faller ned i matten og ikke dras med inn i bygningen. De
små dreneringshullene og den glatte overflaten gjør denne nestegenerasjonsmatten
overholder EU-kravene for offentlige inngangspartier og er en ideell matte for
hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, kofferter o.l.). Pressede kanter på alle
fire sider gir enkel tilgang til matten og forhindrer at neon snubler.
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539B Gripwalker Edge™
Fleksibelt materiale som er UV-bestandig, har god ytelse i forskjellige klimaer
og tilpasser seg til alle underlag. Inneholder ikke DOP, DMF, ozonnedbrytende
stoffer, silikon eller tungmetaller. Gripwalker Edge™ er oljebestandig og er
ideell for plassering på bensinstasjoner eller inngangspartier som eksponeres
for olje.
Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med stor fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller utendørs
Spesifikasjoner:
• Slitesterk ekstrudert vinyl
• Pressede skråkanter på alle fire sider
• Diagonal bølgedesign med åpen konstruksjon
• UV-bestandig med god ytelse i forskjellige klimaer
• Små hull som er i samsvar med EU-reglement for offentlige
inngangspartier
• Total tykkelse: 11 mm
• Vekt: 8,5 kg/m²
Standardstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
Rengjøring:
• Spyl med vann

Produkttesting
Slitestyrke
Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Utendørs løstliggende - Rubber Classics

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™
Klassiske utendørs skrapematter som stopper smuss, grus og skitt fra å komme inn
i bygningen. Disse mattene er laget av en slitesterk gummiblanding og tåler meget
stor fottrafikk, er enkle å rengjøre og praktisk talt vanntette. Mattene fester seg godt
til underlaget og tilpasser seg alle overflater. Skråkanter forbedrer sikkerheten og
sørger for enkel tilgang for traller og vogner.
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345 Rubber Brush™

565 Soil Guard™

Tusenvis av fleksible fingre sørger for automatisk skorengjøring når man
trykker foten ned. Støpt gummiunderside har sugekoppdesign som forhindrer
at matten forskyver seg.

Matte med høyfriksjonsgummi og hevet rilledesign som gir god friksjon.
Undersiden har godt grep for å hindrer at matten forskyver seg.

Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med stor fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller utendørs
Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Skråkanter i gummi på alle fire sider
• Fleksible fingrene støpt med gummiunderside
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Total tykkelse: 16 mm
• Vekt: 13,6 kg pr. m²
Standardstørrelser:
• 60 cm x 80 cm
80 cm x 100 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 180 cm

Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med stor fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller utendørs
Spesifikasjoner:
• Naturgummiblanding
• Skråkanter i gummi på alle fire sider
• Hevet rilledesign med gummiunderside
• Egnet for bruk i ekstreme værforhold
• Total tykkelse: 7 mm
• Vekt: 6,7 kg pr. m²
Standardstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
Rengjøring:
• Spyl med vann

Rengjøring:
• Spyl med vann

Produkttesting

Slitestyrke

Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST
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Produkttesting

GOOD BETTER BEST
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Utendørs løstliggende - Spaghetti

Wayfarer® Serien
Løstliggende CiTi™-matter med pressede skråkanter på alle fire sider. Vinylløkker
skraper smuss og fuktighet av sko for å fange det i matten og forhindre at det dras med
inn i bygningen. Wayfarer®-matten er fremstilt av et slitesterkt fleksibelt materiale som
er UV-bestandig, har god ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag.
Spaghettimatter absorberer ikke vann. Wayfarer®-serien tilbyr et utvalg med varianter
med bakstykke som sørger for minimal bevegelse, og en variant uten tett underside som
gjør at vannet strømmer gjennom for maksimal drenering. Sklisikkerhetsgrad R11 i henhold
til DIN51130 og BRG181. Inneholder ikke DOP, DMF, ozonnedbrytende stoffer, silikon eller
tungmetaller.
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267 Wayfarer®
16 mm med tett underside

266 Wayfarer®
14 mm uten tett underside

Kull (GY)

Rød (RD)

Marineblå (NB)

Kull (GY)

Rød (RD)

Marineblå (NB)

265 Wayfarer®
10 mm med tett underside
Kull (GY)

267 Wayfarer®

266 Wayfarer®

265 Wayfarer®

Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med stor fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller
utendørs

Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med stor fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller
utendørs

Spesifikasjoner:
• Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert
100 % PVC
• Underside: vinyl (DOP-fri)
• Pressede kanter på alle fire sider
• Total tykkelse: 16 mm
• Vekt: 6 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Spesifikasjoner:
• Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert
100 % PVC
• Pressede kanter på alle fire sider
• Total tykkelse: 14 mm
• Vekt: 4,8 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalt bruk:
• Velegnet for områder med lett til middels
fottrafikk
• For løstliggende plassering innendørs eller
utendørs

16 mm med tett underside

Standardstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Farger:
• Kull (GY)
• Rød (RD)
• Marineblå (NB)
Rengjøring:
• Støvsuges eller vaskes med slange

Produkttesting

Standardstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Farger:
• Kull (GY)
• Rød (RD)
• Marineblå (NB)

GOOD BETTER BEST

Spesifikasjoner:
• Fine løkker (diameter 0,35 mm) av ekstrudert
100 % PVC
• Underside: vinyl (DOP-fri)
• Pressede kanter på alle fire sider
• Total tykkelse: 10 mm
• Vekt: 3 kg pr. m²
• Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1
Standardstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Farger:
• Kull (GY)
Rengjøring:
• Støvsuges eller vaskes med slange

Produkttesting

Produkttesting
Slitestyrke

Støvabsorpsjon

Støvabsorpsjon

10 mm med tett underside

Rengjøring:
• Støvsuges eller vaskes med slange

Slitestyrke

Slitestyrke

www.notrax.eu

14 mm uten tett underside

Støvabsorpsjon
GOOD BETTER BEST

GOOD BETTER BEST
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Tilbehør

083
2 mm

Bevelled Nosing

24 mm

• K
 antlister som er enkle å påføre og som gir matter som skjæres til på
stedet et fabrikkferdig utseende
• Påfør lim på den tynne siden av listen og feste den på baksiden av
matten

084

Anbefalt bruk:
• Bruk på tilpassede skårne kanter for å skape en trygg og ren skråkant

4 mm

35 mm

083 Bevelled Nosing 2 mm
Anbefalt for artiklene::
• 015, 018, 019, 117, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198, 199, 380, 388, 389
Tilgjengelige størrelser:
• Hele ruller: 45,7 m
• Pr. løpemeter
• Pr. løpemeter montert

325
11 mm

39 mm

084 Bevelled Nosing 4 mm
Anbefalt for artiklene:
• 103, 271
Tilgjengelige størrelser:
• Hele ruller: 30,4 m
• Pr. løpemeter
• Pr. løpemeter montert

325 Bevelled Nosing 11 mm
Anbefalt for artiklene:
• 016, 113, 196, 273, 274, 539
Tilgjengelige størrelser:
• Hele ruller: 18,3 m
• Pr. løpemeter
• Pr. løpemeter montert
• Tilgjengelig i svart og grått

113K Master Trax™
Stitched Bevels
Anbefalt for artiklene:
• 113
Tilgjengelige størrelser:
• Pr. løpemeter montert
og påsydd

092 Mat Seaming Tape
•
•
•
•
•

Pr. løpemeter montert og påsydd
Falsebånd i svart vinyl med mønstret limoverflate for en solid liming
Preget beskyttelsespapir sørger for at limoverflaten holdes ren
Påfør Notrax®-lim på den mønstrede siden av falsebåndet
Det anbefales å skjøte mattene fra samme rull i samme
retning som teppets vevretning for å skape en
usynlig søm

Anbefalt bruk:
• For skjøting på langs eller tvers av teppematter med
vinylbakside
Tilgjengelige størrelser:
• Hele ruller: 5 cm x 45,7 m og 8 cm x 45,7 m
• Pr. løpemeter
• Pr. løpemeter montert
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Recess Fillers
• B
 rukes til å tilpasse dybden på en eksisterende fordypning eller mattebrønn
• For å sørge for at matter passer perfekt i fordypningen, må du velge riktig
tykkelse slik at matten er i flukt med gulvet og ikke hindrer at døren kan lukkes
ordentlig
• Tre tykkelser tilgjengelig
93 Recess Fillers 6 mm:
• Hele ruller: 120 cm x 10 m
• 120 cm pr. løpemeter
6 mm

94 Recess Fillers 8 mm:
• Hele ruller: 120 cm x 8 m
• 120 cm pr. løpemeter
8 mm

95 Recess Fillers 10 mm:
• Hele ruller: 120 cm x 6 m
• 120 cm pr. løpemeter
10 mm

090 Mat Hold™
• Nålestukket polyestergarnløper festes til gulvet og baksiden av matten.
• Vendbart materiale. Hvit side ned er egnet for bruk på teppe. Grå side ned er egnet
for bruk på harde gulv.
• Sørger for en ubevegelig matte men overfører ikke lim til teppe eller fliser.
• Anbefalt bruk er å plassere puten ca. 10 cm fra kanten av mattebunnunderlaget.
Anbefalt bruk:
• For plassering under løstliggende matter for å forhindre at innendørs teppematter
forskyves.
Hele ruller:
• 60 cm bredde
• 91 cm bredde
Tilpassede lengder:
• Pr. løpemeter i bredder på 60 eller 91 cm

086 Notrax® Glue
• B
 rukes for påføring av skråkantlister og 092 Mat
Seaming Tape
• Plastflaske 50 g
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For bruk på
tepper

For bruk på
harde gulv
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Notrax® har et komplett utvalg av innendørs, utendørs og
logomatter til virksomhetsbruk. Innendørsmatter er tilgjengelig
for en rekke soner, materialer og farger for å skape en total
matteløsning for rene og sikre inngangspartier.

Notrax® er en del av Justrite Safety Group. Siden 1906 har kundene
stolt på Justrite for innovative løsninger for å beskytte arbeidstakere
og miljø, redusere brannrisiko og forbedre produktiviteten. Testet for
uovertruffen kvalitet og i samsvar med gjeldende koder og forskrifter, er
Justrite produkter tilgjengelig over hele verden

www.justrite.com

