Entrance ALU - entrémåtter af aluminiumprofiler

Nålefiltindlæg karruseldøre
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Entrémåtte til karruseldøre med indlæg af nålefilt.
Det smarte system med måtteribber af aluminium med forskellige typer af indlæg gør Entrance ALU-måtten meget effektiv. Nålefilt eller gummi, hvilken type af entré du har bestemmer hvilke
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En entrémåtte med nålefiltindlæg monteret i aluminiumprofiler-
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indlæg der behøves.

rer den ”fine” smuds. Aluminiumprofilerne holdes sammen med
henhold til EN 16005), det gør det nemmere ved rengøring i entrébrønden da måtten nemt kan rulles væk. Profilen 17 til høj
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wire af rustfrit stål (Ø3 mm) og gummiafstandsstykker (3 mm

trafik. Til tungere trafik bør 22 bruges, den klarer kundevogne,
kørestole, barnevogne, trucks etc*. Til indendørsbrug. Nålefiltindlæggene kan også kombineres med indlæg af gummi (G).
Entrance ALU er resistent over for:
• Salt / snesmeltningsmidler
• Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.

Entrance ALU nålefilt for karruseldøre fås i to højde.
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ne giver en meget slidstærk og fugtabsorberende måtte som kla-

Entrance ALU - entrémåtter af aluminiumprofiler

Entrémåtte med indlæg af nålefilt passer bedst i zone
2, i en entré bestående af tre zoner.

Farve:

Sort, grå og brun

Højde:

17 mm og 22 mm

Belastning:

2500 kg/m2 (*maks. vægt per hjul 150 kg,
ved vogn eller lignende med 4 hjul = maks.
600 kg/stk.)

Tolerance:

Måtte: +/- 2 mm.
Brønd: Dybde +/-2 mm. En velfungerende
entrémåtte afhænger af et glat og jævnt
underlag. Et ujævnt underlag kan medføre at
måttens aluminiumprofiler deformeres.

Temperatur:

+5° til +70°

Garanti:

3 år mod produktionsfejl, gælder ikke slitage.

Glidesikring:

R11 ifølge DIN 51130.

Brandsikring:

Cfl-s1 ifølge EN 13501.

Sikkerhed:

Fremstilles i henhold til EN 16005, 3 mm
mellemrum.

Rengøring:

Rul måtten op, fej eller støvsug i brønden
(vask evt. gulvet), rul måtten tilbage. Måtten
bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også
rengøres med højtryksvask (gummi) ved kraftig
tilsmudsning. Der må kun bruges kemiske
midler som ikke er destruktive for gummi og
aluminium.
Rengøring anbefales hver anden uge eller
oftere, alt efter graden af tilsmudsning og
sæson (regn og sne).

Nålefiltindlæggene kan ogå kombineres med indlæg af gummi
(G).
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Nålefilt (R) og gummi (G) i indstøbningsramme 25 mm.

Deling af måtte i
karruseldøre
Der er forskellige muligheder
for at dele måtten i karruseldøren. Vælg den deling der
passer bedst med dørvingerne.
Dette for at lette installation og
rengøring.
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Pilen viser gangretningen i
karruseldøren.

NÅLEFILT
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Art.nr

Højde

Vægt/kvm

117/3 R

17 mm

10 kg

122/3 R

22 mm

12 kg

NÅLEFILT / GUMMI

4.
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117/3 RG

17 mm

11,5 kg

122/3 RG

22 mm

13,5 kg

