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Kåbe Kombimatta
Borst - Textil - Gummi

Tyst och slitstark

Teknik
Aluminiumprofiler: Som standard i naturanodiserat aluminium
legering EN AW-6060-T6. Kan även fås
i svart- eller gulanodiserat utförande.
Borstlister:
Bristle-fused strips, borsthår symmetriskt
fördelade i täta grupper som smälts fast
mot plastlist. Borstlisterna hålls på plats
med ändstoppar i gummi. Skadade borst
lister kan enkelt bytas ut. Kan fås i svart,
grått eller rött.
Textil:
Coral Classic eller Coral Brush.
Matthöjd:
Standard ca 24 mm. Finns också i höjd
12 och 18 mm.
Mattstorlek:
Måttbeställda max 2000 x 1500 (A x B)
i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i
lämpligt stora delar.
Vikt:
24 mm: 19 kg/m2 18 mm: 16 kg/m2
12 mm: 14 kg/m2

Damklacksvänlig och slitstark rullbar skrapmatta av aluminium med
svarta, grå eller röda borstar. Borstarna kan ersättas eller kombineras
med textil. Undersidan är försedd med gummilister för att hålla mattan
still mot underlaget och dämpa stegljud. Lämplig både inom- och
utomhus.
Ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta där trafik från tyngre vagnar
ej kan undvikas.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Kåbe Multiguard
Gummi och textil

Vändbar = 2 framsidor

Teknik
Skrapprofiler:

Gummilameller:

Matthöjd:
Mattstorlek:

Vikt:

Som standard i naturaluminium legering
EN AW-6063-T6. Sammanfogade av
galvad ståltråd Ø 2 mm. Profilerna kan
även fås i plast i ett antal färger eller
mässing.
SBR-gummi med genomgående absorberande nylonlugg normalt i grå färg men
kan även fås i andra färger.
ca 12 eller 18 mm.
Måttbeställda max 2000 x 600 mm
(A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas
mattan i lämpligt stora delar.
12 mm=ca 12 kg/m2
18 mm=ca 20 kg/m2

Damklacksvänlig kombinerad skrap- och torkmatta med 2 framsidor,
för inomhusbruk. Uppbyggd av aluminium och gummilameller med
nylonlugg i öppen eller sluten konstruktion.
Mattan hålls ihop av galvad ståltråd och är ej rullbar vilket gör den
tung att hantera vid skötseln. Det är därför lämpligt att dela upp en
större yta i mindre mattelement. Lämplig entrématta där mycket tung
trafik från vagnar ej kan undvikas.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.
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Kåbe CoroTec
Många olika kulörer

Tål höga belastningar

Teknik
Aluminiumprofiler: Naturaluminium, osynlig gångjärnskoppling i profilernas fulla längd.
Gummilist:
Svart.
Borstlist:
Svart eller grå.
Textillist:
Röd, ljusgrön, guld, mörkblå, ljusblå,
ljusgrå, mörkgrå.
Skrapborst:
Svart eller grå. Endast CoroTec22
Profilhöjd:
CoroTec10: 8 mm.
CoroTec22: 17 mm.
Matthöjd:
CoroTec10: 10 mm.
CoroTec22: 22 mm.
Mattstorlek:
Måttbeställda. Vid större ytor delas mattan
i lämpligt stora delar.
Vikt:
CoroTec10:12 kg/m2.
CoroTec22: 24 kg/m2.

Damklacksvänlig inom- och utomhusmatta där du själv kan kombinera
skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister i en mängd olika
färgkombinationer.
Kåbe CoroTec är uppbyggt av aluminiumprofiler med integrerad
gångjärnskoppling i profilernas fulla längd. Detta gör att mattan
klarar stora belastningar från t.ex. hjulburen trafik som bland annat
finns på stormarknader och flygplatser. Kåbe CoroTec finns i både
tät och öppen konstruktion och i två olika höjder, 10 och 22 mm.
CoroTec 22 i sluten konstruktion klarar last upp till 75 kg/cm2,
från tex pallyft.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

0585-255 50 | www.kabe-mattan.se

3

Vill du veta mer om
vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta.
Telefon: 0585-255 50 | Fax: 0585-255 59
www.kabe-mattan.se | mail@kabe-mattan.se
Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.
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Gå in på www.kabe-mattan.se

