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Entréen giver det første, vigtige indtryk af en virksomhed. 

Den skal se pæn og frisk ud i mange år. Matting har leveret 

måtter i over 40 år. Den erfaring har gjort os til det naturlige 

valg ved professionelle installationer i offentlige miljøer. Vi 

går ikke på kompromis og tager ingen genveje. Alle vores 

måtter har samme høje kvalitet, de er udviklet til at tåle vo-

res barske nordiske klima. Slitagen af måtten afhænger na-

turligvis af miljøet og trafikbelastningen, og derfor tilbyder 

vi flere forskellige alternativer, så vi kan imødekomme alle 

behov. Garanti er en selvfølge. Det er lige så vigtigt at pro-

dukterne er lette at pleje og vedligeholde, som det er, at de 

virker. Vores måtter kan let rulles væk under rengøringen. 

De tåler højtryksrensning og almindelige rengøringsmidler.
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Entrémåtter
4/5 af al den snavs, som kommer ind i en bygning, stammer fra vores sko.  
Det ser hurtigt beskidt ud, ikke kun i entréen, men i hele bygningen. For at for-
hindre snavset i at sprede sig, installeres der en effektiv måtteløsning allerede ved 
yderdøren. Det mest optimale er, en entréløsning i tre zoner; skrabemåtte, kombi-
nationsmåtte og til sidst en tørremåtte, som opsuger den sidste væde.

te, som opsuger væde og håndterer 
det fine snavs.

Måtter som passer i alle entréer
Nogle gange er der ikke plads til at 
bygge en entré i tre zoner, eller det 
er uholdbart at have en skrabemåtte 
udenfor. Så må man skabe en anden 
alternativ løsning som blir så effek-
tiv som mulig.

Alternative
entré-
løsninger:

At tænke på ved valg af måtte
Hvor skal måtten ligge?
Hvor stor skal den være?
Er der en forsænkning, eller er der 
brug for en rampe?
Hvordan vil måtten blive plejet?
Hvor mange passager/dag?
Levetid, kvalitet, udseende og pris?

Vi klassificerer alle vores entré-
måtter efter hvad de tåler:

Let trafik = op til 200 pers/dag.

Moderat trafik = op til1000 

pers/dag.

Høj trafik = flere end 1000 pers/dag.

Skrabemåtter 

Matting Effektiv Jaguar sid 4

Yoga Zon sid 6

Yoga Zap sid 7

Yoga Light sid 7

Rubett sid 8

Astro Turf sid 9

Rammer, ramper sid 9

Kombinationsmåtter - måtter med 
både skrabe- og tørrefunktion

Combi Premier ECO sid 10

Combi Metervare ECO sid 10

Combi Tile sid 12

Combi Pin sid 13

Alt i Et sid 13

Tørremåtter / profilmåtter 

Solett / Solett ECO sid 14

Classic sid 17

Classic Print sid 17

Vejledning sid 18

Zone 1. 
Skrabemåtte

Zone 2. 
Kombinationsmåtte

Zone 3. 
Tørremåtte

Skrabemåtte

Tørremåtte

Kombimåtte

Skrabemåtte

Zone 1. Skrabemåtten 
Det første trin i en entréløsning er 
skrabemåtten. Den bør være mindst 
3-4 skridt lang (1,5-2 m), så den kan 
udføre sit arbejde, uden at man be-
høver standse for at skrabe skoene 
af. Den skal opsamle det grove snavs 
og beholde det i måtten, samtidig 
med at den skal være let at rengø-
re. At den er skridsikret og drænet 
er yderligere to funktioner, som er 
vigtige ved valget af en skrabemåtte. 
Flere af vores skrabemåtter er des-
uden lette at reparere, hvis uheldet 
skulle være ude. Alt dette for at der 
skal være en god driftsøkonomi i en-
tréen. 

Zone 2. Kombinationsmåtten 
Det andet trin i en entréløsning be-
står af en kombinationsmåtte. Når 
der ikke er plads til, at bygge en 
entré i to eller tre trin, så anbefaler 
vi en kombinationsmåtte, som både 
kan skrabe groft snavs af og opsuge 
væde.

Zone 3. Tørremåtten
Det sidste trin i en entréløsning be-
står af en højabsorberende tørremåt-

Et flertal af vores måtter findes i faste mål, 

samt som metervare.
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1. Skrabemåtten
Det første trin i en entréløsning er skrabemåtten. Den bør være 
mindst 3-4 skridt lang (1,5-2 m), så den kan udføre sit arbejde, 
uden at man behøver standse for at skrabe skoene af.

Den skal opsamle det grove snavs og beholde det i måtten, samtidig med at den 
skal være let at rengøre. At den er skridsikret og drænet er yderligere to funktio-
ner, som er vigtige ved valget af en skrabemåtte. Flere af vores skrabemåtter er 
desuden lette at reparere, hvis uheldet skulle være ude. Alt dette for at der skal 
være en god driftsøkonomi i entréen. 

Matting Effektiv Jaguar opfylder samtlige krav, som vi stiller til en skra-
bemåtte.
Matting Effektiv Jaguar er let at pleje, uanset måttens størrelse, hvilket er unikt 
for kraftige og store skrabemåtter, som ofte er tunge. Man ruller ganske enkelt 
Matting Effektiv Jaguar sammen, når man skal gøre rent.

Skrabemåtter i naturgummi af meget høj kvalitet.
Som en enklere løsning har vi også flere gode skrabemåtter i naturgummi, med 
høj slidstyrke, lys- og temperaturbestandighed.

Matting Effektiv Jaguar

Matting Effektiv Jaguar er ekstrem slidstærk, perfekt i en-
tréer med høj trafik og skrabepladen skraber meget effek-
tivt snavset af. Den flotte overfladefinish modstår snavset 
udmærket. Det åbne hulmønster kan rumme store mæng-
der, uden at det ser beskidt ud. Måttens lave vægt gør, 
at den er let at rulle sammen for at fjerne sand og grus. 
Bagsiden er drænet i to retninger for optimalt afløb og 
fordampning. 
 Matting Effektiv Jaguar fås i fire tykkelser. Den er op-
bygget af et modulsystem på 400 x 100 mm. Du kan vælge 
mellem at købe en færdigbygget måtte efter dine mål, så 
bygges den i rektangulærform, i nærmeste overmål. Måt-
ten skæres derefter let til på stedet for maksimal pasform. 
Alternativet er, at bestille løse moduler og selv bygge din 
måtte. Modulerne er lette at sætte sammen uden special-
værktøj.
Hvis et modul bliver beskadiget, kan du let udskifte det på 
stedet. Det gør Matting Effektiv Jaguar til et langsigtet og 
meget økonomisk alternativ. 
 Yderligere information om rammer og ramper, monte-
ring og vedligeholdelse finder du på www.matting.dk

 

Fakta Skrabemåtte Matting Effektiv Jaguar

Materiale: UV-resistent NBR-gummi / vinyl.

Modulstørrelse: 400 x 100 mm

Tykkelse: 12, 16, 20 och 25 mm

Farver: Grå og sort.

Temperaturområde: -35° - +70°

Garanti: 6 år

Miljø / belastning: Til inden- og udendørsbrug. 12 mm til let trafik, 16 mm 
till moderat trafik og 20-25 mm til entréer med høj trafik.

Pleje: Rulles væk ved støvsugning. Afskylles ved højtryksrensning.

Øvrigt: Målbestilling eller løse moduler. En målbestilt måtte leveres i rektangu-
lær form. Undersiden er drænet i to retninger.

Karton,12-20 mm indeholder 0,96 m2 /karton = 24 stk moduler,

25 mm indeholder 0,8 m2 /karton = 20 stk moduler / Vare nr. 

Grå. 12 mm 101209 16 mm 101609 20 mm 102009 25 mm 102030

Sort. 12 mm 101201 16 mm 101601 20 mm 102001 25 mm 102029

Matting Effektiv Jaguar behøver ikke løftes for at fjerne sand og grus. 

Konstruktionen gør, at det er let at rulle den sammen, så snavset kan 

fjernes. Lange måtter rulles halvvejs fra begge sider, tunge løft kan und-

gås, og arbejdsmiljøet for rengøringspersonalet forbedres.

Det første trin i en entréløsning består af en 

skrabemåtte.

Zone 1. 
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Fakta Skrabemåtte Yoga Zon

Materiale: Naturgummi, hvilket giver en meget høj slidstyrke, lys- og tempe-
raturbestandighed.

Tykkelse: 23 mm

Farver: Sort

Miljø / belastning: Til inden- og udendørsbrug. Høj trafik.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

80 x 120 cm 348012 Koblingselement 151117

Yoga Zon

Klassisk ringgummimåtte til entréer med høj trafik. Måt-
ten bygges let sammen til den ønskede størrelse og kan 
skæres ud til eksakt størrelse. Den åbne profil rummer 
store mængder snavs og sne, og den drænede underside 
giver mulighed for afløb. Yoga Zon er en prisbillig måtte, 
som med fordel placeres i en gulvforsænkning.
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Yoga Zap

Yoga Zap er en grov og tung ringgummimåtte, som er 
særlig velegnet til entréer med ekstra høj trafik, og den 
tåler både tunge kundevogne og palleløftere. Den robu-
ste gummiprofil giver en måtte, som tåler ekstrem slitage. 
Det kraftige ringmønster skraber effektivt alt groft snavs 
af og giver maksimal skridsikring. Den åbne profil rummer 
store mængder snavs og sne, og den drænede underside 
giver mulighed for afløb. Yoga Zap virker lige godt uden-
for som indenfor entréen, og er velegnet til placering i en 
gulvforsænkning.

Fakta Skrabemåtte Yoga Zap

Materiale: Naturgummi, hvilket giver en meget høj slidstyrke, lys- og tempe-
raturbestandighed.

Tykkelse: 23 mm

Farver: Sort

Miljø / belastning: Til inden- og udendørsbrug. Meget høj trafik, tåler kun-
devogne og palleløftere.

Øvrigt: Målbestilling eller standardstørrelse.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

100 x 150 cm 151001 Koblingselement 151117

Yoga Light

Yoga Light er en lettere ringgummimåtte med indbyg-
get skråaffaset kant til placering direkte på gulvet eller 
jorden. Det stærke og skridsikre ringmønster skraber ef-
fektivt alt groft snavs af. Den åbne profil rummer store 
mængder snavs og sne, og den drænede underside hviler 
på små dubber, som lader vandet løbe væk og sørger for, 
at underlaget ventileres. Yoga Light er let at løfte væk og 
rulle sammen ved rengøring.

Fakta Skrabemåtte Yoga Light

Materiale: Naturgummi, hvilket giver en meget høj slidstyrke, lys- og tempe-
raturbestandighed.

Tykkelse: 14 mm

Farver: Sort

Miljø / belastning: Til inden- og udendørsbrug. Moderat trafik.

Størrelse, bredde x længde /  Vare nr.

106 x 157 cm 348021



8

Fakta Skrabemåtte Rubett

Materiale: Naturgummi, hvilket giver en meget høj slidstyrke, lys- og tempe-
raturbestandighed.

Tykkelse: 15 mm

Farver: Sort

Miljø / beslastning: Til inden- og udendørsbrug. Moderat trafik.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

61 x 81 cm 112415 81 x 99cm 113214 91 x 182 cm 113610

Rubett

Rubett er en robust skrabemåtte bestående af tæt place-
rede bløde pigge, der effektivt skraber alt groft snavs af. 
Den virker lige godt inden- og udendørs. Bunden er helt 
tæt og opsamler snavs og væde og beskytter underlaget 
effektivt. Kanterne er affasede for at reducere snublerisi-
koen. Rubett rengøres lettest ved rystning og afskylning.
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Astro Turf

Astro Turf er originalen blandt ”græsmåtter”, den skraber 
effektivt af og opsamler snavs. DMS er vores standardkva-
litet, fås i størrelse 55 x 90 cm og er velegnet i let trafike-
rede entréer. Astro Turf HP (High Performance) er vores 
bedste kvalitet, den tåler også lave temperaturer, hvilket 
gør at den kan ligge udendørs selv ved kuldegrader. Vores 
metervare er fremstillet i HP-kvalitet.

Fakta Skrabemåtte Astro Turf DMS / Astro Turf HP

Materiale: Polyetylen

Tykkelse: 18 mm

Farver: DMS: 
Sølv, grøn, grafit
HP: Sølv, grøn.

Miljø / beslastning: DMS: Indendørs, udendørs, let trafik. HP: Indendørs, 
udendørs, moderat trafik.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

Astro Turf DMS Pakning 10 stk. måtter  55 x 90 cm
Sølv 105998 Grøn 105954 Grafit 105999

Astro Turf HP 0,9 x 16 m: Sølv 109910 Grøn 109415 
Astro Turf HP 0,9 x løbende meter: Sølv 109910-1 Grøn 109415-1

Astro Turf-liste 90 x 5,5 cm, pakning 24 stk. 307100

Rammer og ramper

Indstøbningsramme
Består af vinkelprofiler (L). 
De medfølgende kraftige 
hjørnebeslag sikrer en stabil 
montering. Indstøbnings-
ankre finnes. Rammen er 
forberedt med smigskæring, 
men kan også fås i hele længder.

Indstøbningsramme Aluminium, vare nr.

100/15 100/25

100/20 100/30

Fastgørelsesbeslag Til stabilisering 
og fastmontering af lange/store Effektiv 
Jaguar-måtter.

Fastgørelsesbeslag, højde / Vare nr.

12 mm 101670 16 mm 101671 20 mm 101672 

Indstøbningsramme i aluminium.

T-profil  En T-profil bruges ofte som en adskillelse mel-
lem to forskellige måtter i samme nedsænkning.

Måtterampe Passer til måtter som 
er ca 12 mm alternativt 18 mm høje. 
Rammen er fremstillet af aluminium 
og benyttes når måtten skal ligge oven-
på gulvet. Montering sker ved fastbolt-
ning i underlaget. Leveres uden forbo-
rede huller og uden skruer.

T-profil 15 15 x 15 x 2 mm. Vare nr. 100/15T

T-profil 20 20 x 20 x 2 mm. Vare nr. 100/20T

Måtterampe, højde 12 mm / lbm Vare nr. 100/12RAMP

Måtterampe, højde 18 mm / lbm Vare nr. 100/18RAMP
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Combi Metervare ECO er yderst velegnet gangmåtte 
i f.eks. indkøbscentre. Rullerne har en reel bredde på 183 
cm, og er hele 20 m lange. Måtten har ingen affasede kanter 
og bagsiden er helt glat, hvilket gør, at man også kan lægge 
den kant mod kant, og dække meget store overflader. Det 
langsgående dybtpressede mønster er repeteret i bredden, 
hvilket gør, at sammenføjningerne bliver helt usynlige. 

Fakta Kombinationsmåtte Combi Premier Rullvara ECO 

Materiale: PET-polyester, af 100% genbrugte PET-flasker, antistatisk. Bagside i 
SBR-gummi, hvoraf 20% genbrugt gummi.

Tykkelse: 10 mm

Farver: Grå, rød, 
sort.

Miljø / belastning: Til indendørsbrug. Høj trafik.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

1,83 x 20 m: Grå 370893 Rød 370899 Sort 370892

1,83 x løbende meter: Grå 370893-1 Rød 370899-1 Sort 370892-1

Det andet trin i en entréløsning består af en 

kombinationsmåtte.

2. Kombinationsmåtten -
måtten med både skrabe- og tørrefunktion 
Det mest optimale er, hvis man har plads til at udføre en entréløs-
ning i tre zoner, men af og til er der ikke plads til at bygge en en-
tré i to eller tre trin. Så anbefaler vi en kombinationsmåtte, som 
både kan skrabe groft snavs af og opsuge væde.

Måtten som kan gøre hele arbejdet selv
Når en kombinationsmåtte selv skal gøre alt arbejdet i entréen, så er det vigtigt 
at vælge en så stor måtte som muligt, for at den skal virke optimalt. Lige som 
med skrabemåtten så bør der være plads til mindst 3-4 skridt på måtten, og 
helst flere. Kombinationsmåtter er lette at vedligeholde.

Combi-måtterne til alle mulige entréer 
Combi-måtterne, med det dybtpressede mønster og den tekstile overfladebe-
lægning, fås i fire forskellige varianter. Hvis man ønsker at dække meget store 
arealer, så fås den som metervare, og vi har også fliser, som er lette at lægge og 
skære til (Combi Tile side 12). 

Combi Premier ECO / 
Combi Metervare ECO

Combi Premier ECO er vores kraftigste og mest slid-
stærke kombinationsmåtte. Den diagonalmønstrede over-
flade i vores tykkeste og bedste garnkvalitet PET-polyester, 
fremstillet af genbrugte PET-flasker, er et materiale som 
både har en god opsugningsevne, og som tørrer hurtigt. 
Det dybtpressede mønster skraber effektivt groft snavs af, 
og en støbt affaset kant omkring måtten holder både snav-
set og væden på stedet. Combi-måtternes gode egenska-
ber kræver minimalt vedligehold med god driftøkonomi.

Fakta Kombinationsmåtte Combi Premier ECO

Materiale: PET-polyester, af 100% genbrugte PET-flasker, antistatisk. Duppet 
bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genbrugt gummi.

Tykkelse: 11 mm

Farver: Sort, grå, rød.

Miljø / belastning: Til indendørsbrug. Høj trafik.

Øvrigt: 60 x 90 cm måtter har tekstil kant, øvrige gummikant.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

60 x 90 cm: Sort 370728 Grå 370729

89 x 150 cm: Sort 374810 Grå 374890 Rød 374802

114 x 175 cm: Sort 375810 Grå 375890

114 x 250 cm: Sort 370809 Grå 370810

Zone 2. 
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Combi Tile

Combi Tile er en bygbar kombinationsmåtte med samme 
egenskaber som de øvrige Combi-måtter, men i en no-
get tykkere kvalitet. Den består af 45 x 45 cm store fliser, 
som har et rudemønster dybtpresset i gummi og en tekstil 
overflade. Bagsiden er duppet for ventilationens skyld. Du 
kan let selv bygge en måtte i den størrelse, som du ønsker, 
og det er let at skære fliserne til for et eksakt mål. Combi 
Tile er tiltænkt placering i en gulvbrønd eller i kombina-
tion med en måtterampe direkte på gulvet. Fliserne skal 
ikke limes, hvilket gør det nemt at løfte enkelte fliser op i 
forbindelse med rengøring eller udskiftning. 

Fakta Kombinationsmåtte Combi Tile

Materiale: Polypropylen, duppet bagside af SBR-gummi.

Tykkelse: 12 mm

Flisestørrelse: 45 x 45 cm

Farver: Sort, 
grå, brun.

Miljø / belastning: Til indendørsbrug. Høj trafik.

Karton, indeholder 2,025 m2 /karton = 10 stk. fliser / Vare nr.

Sort 370811 Grå 370891 Brun 370801

1 st, 45 x 45 cm / Vare nr.

Sort 370811-1 Grå 370891-1 Brun 370801-1
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Alt i Et

Alt i Et er én af vores rigtige trofaste tjenere, en kom-
binationsmåtte som bibeholder sit udseende dag efter 
dag. Den består af en kombination af tekstile, bløde ole-
fintråde og kraftige, stive polypropylenløkker. Alt i Ets 
farver matcher tørremåtte Solett.
 
Fakta Kombinationsmåtte Alt i Et

Materiale: Garn af olefin og polypropylen, bagside i vinyl.

Tykkelse: 7 mm

Farver: Blå, grå, 
brun.

Miljø / belastning: Til indendørsbrug. Moderat trafik.

Størrelse, bredde x længde /  Vare nr.

60 x 90 cm / pakning, indeholder 6 stk. måtter. (Styksalg mod pristil-
læg.): Blå 153536 Grå 153537 Brun 153538

90 x 150 cm: Blå 153577 Grå 153593 Brun 153555

0,9 x 18,3 m: Blå 153676 Grå 153692 Brun 153654

0,9 x løbende meter: Blå 153676-1 Grå 153692-1 Brun 153654-1

1,2 x 18,3 m: Blå 154870 Grå 154910 Brun 154514

1,2 x løbende meter: Blå 154870-1 Grå 154910-1 Brun 154514-1

1,8 x 18,3 m: Grå 156090

1,8 x løbende meter: Grå 156090-1

Kantlistning på kortsider ved køb af løbende meter 171016

Combi Pin

Combi Pin er en pæn og slidstærk måtte, som både skraber 
snavs af og absorberer væde. Den er meget snavsbestandig 
og let at rengøre. Bagsiden er af smidig vinyl, som bidrager 
til måttens lange levetid. Måtterne har en kantliste rundt 
om, metervaren er uden kantliste og passer udmærket 
som korridormåtte.

Fakta Kombinationsmåtte Combi Pin

Materiale: Nylon, bagside i vinyl.

Tykkelse: 7,5 mm

Farver: Antracit.

Miljø / belastning: Til indendørsbrug. Høj trafik.

Øvrigt: 90 x 150 cm måtter med kantliste, metervare uden.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

90 x 150 cm: Antracit 378001 

1,17 x 18,3 m: Antracit 377501 

1,17 x løbende meter: Antracit 377501-1 
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Det sidste trin i en entréløsning består af en 

højabsorberende tørremåtte.

3. Tørremåtten 
Sidste trin i en entréløsning er tørremåtten, som opsuger væde 
og håndterer det fine snavs. Vores måtter er højabsorberende, de 
tåler store mængder væde uden at funktionen forringes. Solett 
kan f.eks. bibeholde op til 6 l vand/m2. Måttens længde afhænger 
af miljø- og trafikbelastning, samt hvor ofte den skal rengøres. 
Tørremåtten bør dog være mindst fire skridt lang for at give en 
god basisfunktion.

Tørremåtte med egen profil
Du kan også få en tørremåtte med egen design. Vi trykker vores profilmåtte 
Classic Print på en højkvalitets, vaskbar Classic tørremåtte. Classic Print passer 
udmærket til logotyper og illustrationer, og der er ikke mindre end 45 farver at 
vælge imellem på farveskalaen. Læs mere om Classic Print på side 17. 

At tørre en tørremåtte
Solettmåtten rengøres let ved støvsugning eller vask med en tæpperensema-
skine, og den kan også håndskures og skylles af. Hvis du ønsker en måtte, som 
kan maskinvaskes, så vælger du en Classic-måtte. Den har små perforerede hul-
ler i bagsiden og forstærkede kanter, så den kan både centrifugeres og lægges i 
tørretumbleren. 

Solett 

Solett er en effektiv tørremåtte med meget god opsug-
ningsevne, som holder lokalerne rene og tørre. Luven til-
trækker væde, og den fine snavs samles i bunden af måtten. 
Bagsiden i vinyl er specielt fremstillet for at kunne passe 
til vores nordiske klima. Den er blød, smidig, meget slid-
stærk og tåler store temperaturændringer. Solett fås i fær-
dige formater eller som metervare i tre bredder. Skær selv 
metervaren til valgfri længder eller bestil løbende meter, 
så kan du også få kantning på kortsiderne. Der kan klippes 
og skæres i måtten, uden at den trevler, og farvesammen-
sætningerne matcher kombinationsmåtten Alt i Et. 

Fakta Tørremåtte Solett

Materiale: Overside i Olefin, bagside i vinyl.

Tykkelse: 8 mm

Farver: Sort, blå, 
grå, lysegrå, brun, 
mørkeblå, rød.

Miljø: Til indendørsbrug. Moderat trafik.

Solett. Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

60 x 90 cm / pakning, indeholder 6 stk. måtter.
Styksalg mod pristillæg.

Sort 360016 Blå 360017 Grå 360019 Lysegrå 360011 Brun 360015 
Mørkeblå 360010 Rød 360013

90 x 150 cm: Sort 360036 Blå 360037 Grå 360039 Brun 360035
Mørkeblå 360030 Rød 360040 

0,9 x 18,3 m: Sort 360906 Blå 360907 Grå 360909 Lysegrå 360903 
Brun 360905 Mørkeblå 360901 Rød 360910 

0,9 x løbende meter: Sort 360906-1 Blå 360907-1 Grå 360909-1 
Lysegrå 360903-1 Brun 360905-1 Mørkeblå 360901-1 Rød 360910-1

1,2 x 18,3 m: Sort 361206 Blå 361207 Grå 361209 Brun 361205 
Mørkeblå 361201 Rød 361210 

1,2 x løbende meter: Sort 361206-1 Blå 361207-1 Grå 361209-1 
Brun 361205-1 Mørkeblå 361201-1 Rød 361210-1 

1,8 x 18,3 m: Grå 361809

1,8 x løbende meter: Grå 361809-1 

Kantlistning på kortsider ved køb af løbende meter 171016

Zone 3. 
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Classic Print

Med en Classic Print i entreén får du ikke bare en flot og 
indbydende entre, men også en effektiv miljøvenlig tør-
remåtte, som opsuger væde opsamler støv, sand og snavs. 
En Classic Print passer perfekt til alle logotyper, illustra-
tioner og fotos, og der er 66 farver at vælge imellem på 
farveskalaen. Det kraftige og smudsafvisende PET-tråd 
(af 50% genbrugs materiale) giver en meget fin glans og 
farvebestandighed. Måttens bagside er fremstillet af tykt 
og kraftigt nitrilgummi med forstærkede kanter.

Størrelse og design Lad idéerne få frit løb eller lad vo-
res designere hjælpe dig med din måtte. Mål den flade op, 
som måtten skal placeres på, og bestem i hvilken retning 
motivet skal ses. Måtterne produceres i et antal standard-
størrelser, men du kan også få din måtte i størrelser op til 
200 cm i bredden og 5,5 meter i længden. 

Fakta Tørre/profilmåtte Classic Print

Materiale: PET-tråd med 50% genbrugs materiale, perforeret bagside i 
nitrilgummi.

Tykkelse: 12,5 mm

Farver: 66 farver at vælge imellem..

Miljø / belastning: Til indendørsbrug. Høj trafik.

Pleje: Professionel maskinvask med tørring i tumbler, 
støvsugning eller skylning.

Kontakt nærmeste forhandler, eller gå ind på www.matting.dk 
for at få flere oplysninger og farveprøver.

Classic

Classic er en professionel vaskbar tørremåtte, som opfyl-
der de barske krav der stilles i entréer med høj trafik. Det 
kraftige indfarvede nylongarn giver en overlegen vaske- og 
lysægthed samt farveægthed. Der blandes desuden kulfi-
bertråde i garnet, der bortleder statisk elektricitet. Bag-
siden er fremstillet af tyk og kraftig nitrilgummi med en 
forstærket kant, som holder væde og snavs på stedet.
 Classic kan udmærket støvsuges og skylles, men bør 
vaskes regelmæssigt for at opnå den bedste funktion og 
levetid. Vaskeomkostningerne mere end opvejes af, at man 
får lavere rengøringsomkostninger og en renere miljø. 
Det er let at få selv stærkt tilsmudsede måtter rene selv 
ved lave vasketemperaturer. En særlig perforering i gum-
mibagsiden gør måtten lettere at centrifugere og tørre i 
tumbler, med kortere tørretid som følge.

 
Fakta Tørremåtte Classic

Materiale: High twist nylon, perforeret bagside i nitrilgummi, antistatisk.

Tykkelse: 8 mm

Farver: 
Black, Solid 
Red, Slate Grey, 
Anthracite, Blue 
Black,Granite

Miljø: Til indendørsbrug. Høj trafik.

Pleje: Professionel maskinvask med tørring i tumbler, 
støvsugning eller skylning.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

85 x 150 cm: Black 384125 Solid Red 384120 Slate Grey 384904 An-
thracite 384092 Blue Black 384218 Granite 384135 

85 x 300 cm: Solid Red 380295 Slate Grey 380290 

115 x 200 cm: Black 386125 Solid Red 386120 Slate Grey 386906 
Anthracite 386367 Granite 386135

115 x 300 cm: 
Solid Red 388120 Slate Grey 388290 Anthracite* 388216
*Bestillingsvare
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Måtte Farver Størrelse Miljø Pleje Øvrigt

Matting 
Effektiv 
Jaguar
side 4

Grå, sort.

Modul: 
400 x 100 mm.
Tykkelse 12, 16, 
20 og 25 mm.

Til inden- og 
udendørsbrug. 
12 mm til let 

trafik, 16 mm till 
moderat trafik 

og 20-25 mm til 
entréer med høj 

trafik.

Rulles væk ved 
støvsugning. Af-
skylles, højtryks-

rensning.

Målbestilling el-
ler løse moduler. 

En målbestilt 
måtte leveres 
i rektangulær 
form. Undersi-
den er drænet i 

to retninger.

Yoga Zon
side 6

Sort
Modul: 

80 x 120 cm.
Tykkelse 23 mm.

 Til inden- og 
udendørsbrug. 

Høj trafik.

Afskylles, høj-
tryksrensning.

Målbestilling 
eller standard-

størrelse.

Yoga Zap
side 7 

Sort
Modul: 

100 x 150 cm.
Tykkelse 23 mm.

Til inden- og 
udendørsbrug. 

Meget høj trafik, 
tåler kunde-

vogne og 
palleløftere.

Afskylles, høj-
tryksrensning.

Målbestilling 
eller standard-

størrelse.

Yoga Light
side 7

Sort
106 x 157 cm.

Tykkelse 14 mm.

Til inden- og 
udendørsbrug. 
Moderat trafik.

Rystes.
Afskylles, høj-
tryksrensning.

Rubett
side 8

Sort

61 x 81 cm. 
81 x 99 cm. 
91 x 182 cm. 

Tykkelse 15 mm.

Til inden- og 
udendørsbrug. 
Moderat trafik.

Rystes.
Afskylles, høj-
tryksrensning.

Der kan med 
fordel bores 

huller i måtten 
for drænering 
ved placing 

udendørs uden 
tag.

Astro Turf
DMS
side 9

Sølv, grøn, 
grafit.

55 x 90 cm.
Tykkelse 18 mm.

Til inden- og 
udendørsbrug. 

Let trafik.

Rystes.
Afskylles, høj-
tryksrensning.

Pakning10 stk.

Astro Turf
HP
side 9

Sølv, grøn.

0,9 x 16 m.
 0,9 x løbende 

meter.
Tykkelse 18 mm.

Til inden- og 
udendørsbrug. 
Moderat trafik.

Rystes.
Afskylles, høj-
tryksrensning.

Hvilken måtte skal jeg vælge?

Zone 1. Skrabemåtter
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Zon 2. Kombinationsmåtter - måtter med både skrabe- og tørrefunktion

Måtte Farver Størrelse Miljø Pleje Øvrigt

Combi 
Premier 
ECO
side 10

Sort, grå, rød.

60 x 90 cm. 
89 x 150 cm. 
114 x 175 cm. 
114 x 250 cm. 

Tykkelse 11 mm.

Til indendørs-
brug. Høj trafik.

Støvsugning.
Vask med 

tæpperenser.

60 x 90 cm måtter 
har tekstil kant, 
øvrige gummi-

kant.

Combi 
Premier 
Metervare 
ECO
side 10

Grå, rød, sort.

Rullvara: 
1,83 x 20 m.

1,83 x løbende 
meter.

Tykkelse 10 mm.

Til indendørs-
brug. Høj trafik.

Støvsugning.
Vask med 

tæpperenser.

Combi Tile
side 12

Sort, grå, 
brun.

Flisestørrelse: 
45 x 45 cm.

Tykkelse 12 mm.

Til indendørs-
brug. Høj trafik.

Støvsugning.
Vask med 

tæpperenser.
Slidte fliser kan 

enkelt byttes ud.

Karton eller 
stykkvis. 

Karton, indehol-
der 2,025 m2 /

karton = 10 stk. 
fliser 

Combi Pin
side 13

Antracit

90 x 150 cm. 
1,17 x 18,3 m. 

1,17 x 
løbende meter. 

Tykkelse 
7,5 mm.

Til indendørs-
brug. Høj trafik.

Støvsugning.
Vask med 

tæpperenser.

90 x 150 cm måt-
ter med kantliste, 
metervare uden, 
fungerer også 

som 
korridormåtte.

Alt i Et
side 13

Blå, grå, brun.

60 x 90 cm. 
90 x 150 cm. 
Metervare: 

0,9, 1,2  och 1,8 
x 18,3 meter.

0,9, 1,2 och 1,8 
x løbende meter. 
Tykkelse 7 mm.

Til indendørs-
brug. Moderat 

trafik.

Støvsugning.
Vask med 

tæpperenser.

Alt i Ets farver 
matcher Solett.

Zon 3. Tørremåtter / profilmåtter

Solett 
side 14

Sort, blå, grå, 
lysegrå, brun, 
mørkeblå, rød.

60 x 90 cm. 
90 x 150 cm. 
Metervare: 

0,9, 1,2  och 1,8 
x 18,3 meter.

0,9, 1,2 och 1,8 
x løbende meter. 
Tykkelse 8 mm.

Til indendørs-
brug. Moderat 

trafik.

Støvsugning.
Vask med 

tæpperenser.

Soletts farver 
matcher Alt i Et.

Classic
side 17

Black, solid 
red, slate grey, 
anthracite, blue 
black, granite.

85 x 150 cm, 
85 x 300 cm, 

115 x 200 cm, 
115 x 300 cm.
Tykkelse 8 mm.

Til indendørs-
brug. Høj trafik.

Professionel 
maskinvask 

60° med tør-
ring i tumbler, 

støvsugning eller 
skylning.

115 x 300 
anthracite er 

bestillningsvare.

Classic Print
side 17

Profilmåtte, 
farveskale på 
66 farver at 

vælge imellem.

Standardstørrel-
ser. Muligt at få 
måtter på op til 
2 m. bredde og 
5,5 m. længde. 

Tykkelse12,5 mm.

Til indendørs-
brug. Høj trafik.

Professionel 
maskinvask 

40° med tør-
ring i tumbler, 

støvsugning eller 
skylning.

Valgfri design.



Matting AB – Verksamhetspolicy för ergonomi, 
säkerhet, hälsa, miljö och kvalité.

Matting AB skall i alla affärer verka för högsta möjliga miljö- och kvalitetsmedvetenhet, 
arbeta mot ständiga förbättringar, förebyggande av förorening och i det fall det ges 
möjlighet välja det miljövänligaste och minst miljöpåfrestande alternativet. Det gäller 
alltifrån intern förbrukning till varor vi köper in, lagerhåller och säljer till våra kunder. För 
att tillgodose våra kunders behov och förväntningar är vår ambition att alltid leverera 
rätt produkt, med rätt kvalitet, rätt kvantitet, rätt förpackad, i rätt tid, till rätt plats, och 
till rätt pris.

Detta uppnår vi genom:

Se till kunders behov, förväntningar och krav genom ett ständigt förbättringsarbete, för 
både produkter och tjänster.

I vår inköpsstrategi prioriteras långsiktiga leverantörsrelationer för att skapa förtroende 
och förståelse gällande Mattings kvalitet- och miljökrav. Vi ska prioritera de leverantörer, 
som på ett medvetet och strategiskt sätt prioriterar framtagning av mer miljöanpassade 
produkter med lång och genomtänkt livscykel. Det är även ett krav att de prioriterade 
leverantörerna erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö och en tillverkning där miljöbe-
lastningen minimeras.

Ständiga kontroller och uppföljning av produktkvaliteten.

Ständiga kontroller och uppföljning av leveransprecision.

Vi skall prioritera speditörer som i sin verksamhet verkar för minskad miljöpåverkan.

Motiverade och kunniga medarbetare som kan ta ansvar för och tillgodose kunders högt 
ställda förväntningar på problemlösning.

Engagemang och stimulans för medarbetares aktiva deltagande genom att de uppmuntras 
att lämna förbättringsförslag och rapportera fel och brister.

Internt ska Matting verka för att alla har en god arbetsmiljö, hög säkerhet, samt att 
arbetsplatserna är ergonomiskt utrustade och utformade.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssparande och energieffektivt sätt och vi skall 
verka för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Vi skall positivt medverka till att användning av förpackningsmaterial minimeras och vi 
skall följa utvecklingen av olika miljövänliga förpackningsmaterial för att i förekomman-
de fall använda detta.

Vi skall hålla oss informerade och uppdaterade om miljölagstiftningen inom vårt verksam-
hetsområde samt att vi skall följa och tillämpa krav och bestämmelser i denna lagstiftning.

Personalen skall kontinuerligt få information och utbildning gällande nya och förändrade 
bestämmelser inom ergonomi, säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Det är av yttersta vikt att Matting AB och dess personal uppträder och verkar för att 
Matting AB alltid skall vara och uppfattas som ett pålitligt företag, med god affärsetik 
och ett medvetet miljö- och kvalitetstänkande.
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Linjerna anger var loggan skäres vid utfall.

Matting AB

Naverland 2, Kontorhus 1

Kontor nr. 324, DK-2600 Glostrup 

Tlf: 39 30 08 02 

E-mail: info@matting.dk

www.mattingofficewellness.dk

Matting AB har et certificeret miljøledelsessystem iht. 
ISO 14001:2015, kvalitetscertificeret i henhold til ISO 
9001: 2015 og er tilsluttet FTI for genbrug af emballage.

Garanti To års fremstillings- og produktionsgaranti hvis intet andet fremgår.

Måtter og miljøet Der tages de største miljøhensyn ved vores valg af materialer 
og fremstillingsteknikker. Flere måtter består af genbrugelige materialer, og vores 
miljøplan indbefatter en rutine til tilbagetagelse af udtjente måtter til genbrug. De 
udtjente produkter kan sendes/indleveres til: 
Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, SE-441 39 Alingsås

Eventuelle omkostninger i forbindelse med produktets returtransport godtgøres ikke.

Walk-N-Clean er en speciel måtte til entréer eller miljøer med store krav på  

små mængder støv og skidt.

StandUp arbejdspladsmåtten gør at du orker at stå op og arbejde.

Vi har måtter til alle miljøer. Aflastende arbejdspladsmåtter til tung industri som klarer olie og kemikalier. Måtter til lager, let industri, butik og kontor som 

gør, at du orker stå op og arbejde. Specielle måtter til livsmiddels-industrien som er antibakterielle. Se hele sortimentet på www.matting.dk
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