
Entrance ALU - 

måtter af aluminiumsprofiler til karruseldøre

Indgangen giver det første vigtige indtryk

Den skal være velkommende, æstetisk tiltalende, og funktionel. Den skal fungere, smuds skal samles op, fugt og væde skal 

tørres op således omgivende gulvflader skånes. Risikoen for at glide skal minimeres. Desuden skal den medvirke til at rengø-

ringsomkostningerne minimeres. Entrance by Matting klarer alt dette. Vi tilbyder individuelle, skræddersyede løsninger, der 

er baseret på vores gennemprøvede tre-zoners rengøringssystem. Et begreb der indebærer, at man fanger op til 90% af det 

smuds og den fugt, som føres ind via indgangen. 



En, to eller tre zoner?

Det mest optimale er en indgangsløsning 

i tre zoner. Først en skrabemåtte som kla-

rer den værste smuds. Derefter en kombi-

nationsmåtte som tager den fine smuds, 

og endeligt en tørremåtte som tager den 

sidste væde. Det er ikke altid muligt at få 

plads til to eller tre zoner, men med vores 

måttesystem spiller det ingen rolle hvordan 

indgangen er udformet. Indholdet i de for-

skellige aluminiumsprofiler tilpasses efter 

behov. Gummiindlæg, nålefilt og tørre-

måtter... I den rigtige kombination sørger 

måtterne for at holde optimalt rent inden-

dørs.

.

Entrance by Matting 3-zonesystem

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Aluminiumprofiler med forskellige indlæg Tørremåtte / profilmåtte

Grov smuds Fin smuds Fin smuds / væde

Udendørs Indendørs / entréer under tag Indendørs

Kundetilpassede / rammer Metervare / kundemål

Indgangsmåtter til den fi-
nere smuds - zone 2

Zone 2 i en 3-zonesløsning klarer den fine-

re smuds og en del af væden, her passer 

et indlæg af nålefilt meget godt. Den fine 

smuds børstes af mod de slidstærke nåle-

filtsindlæg i stedet for at komme med ind 

i bygningen, måtten kan bruges både in-

dendørs og på dækkede flader udendørs. 

I entréer hvor der tages store mængder 

smuds med ind kan man i stedet vælge en 

kombination af nålefilt- og gummiindlæg.

Når der er plads til to zoner

Kombinationen af nålefilt- og gummiind-

læg er et godt alternativ til den indgang, 

hvor man af forskellige årsager kun har 

plads til to zoner. Afslut med en tørremåtte.

Opmåling og installation
Ved speciel designede indgange hvor 

form skal følge den øvrige arkitektur, eller 

der er placeret søjler mm. i indgangsom-

rådet, kan man have behov for præcise 

opmålinger.

Disse opmålinger hjælper vi gerne med. 

Derudover samarbejder vi med landsdæk-

kende gulv- og fliselægningsfirmaer, så-

fremt der ønskes hjælp med installation.

Måtter i karruseldøre
En måtte til en karruseldør leveres i dele. 

Af sikkerhedsmæssige årsager fremstilles 

måtterne i henhold til EN 16005 med 3 

mm mellemrum mellem profilerne.

Ved bestilling er det den indre radius af 

karruseldørens/gulvringens inderside som 

skal angives samt radius på centerhullet.
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Aluminiumsprofilen/indstøbningsrammen:

Koblinger vedlægges leveringen.

Indlæg: Nålefilt Gummi

Miljø: En meget slidstærk og fugtabsorberen-

de måtte som tager sig godt af den ”fine” 

smuds. 17 mm er beregnet til entréer med 

normal trafik til høj trafik. Til tungere trafik 

bør 22 mm bruges, den klarer kundevogne, 

kørestole, barnevogne, trucks etc*.

Til indendørsbrug.

En meget slidstærk måtte som skraber den 

grove smuds af allerede udenfor entréen. 17 

mm er beregnet til entréer med normal tra-

fik til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 mm 

bruges, den klarer kundevogne, kørestole, 

barnevogne, trucks etc*. 

Til uden- og indendørsbrug. 

Temperatur: Fra + 5°C til +70°C Fra -40°C til +70°C

Højde profil: 17 og 22 mm 17 og 22 mm

Farver: Grå, sort og brun Grå, sort og brun

Indlæg:

Mål profil / 
ndstøbningsramme 

17 mm / 
20 x 20 x 2 mm

22 mm / 
25 x 25 x 3 mm

Montering
Så vidt muligt fremstilles måtterne al-

tid i håndterbare dele i forhold til vægt 

eller bredde. Det indebærer at en ind-

gangsmåtte kan bestå af flere dele. De-

lene sammenføjes med koblinger i hvilke 

profilerne anbringes. Ved rengøring hæn-

ger måtten sammen og den kan nemt 

rulles op så gulvet under måtten kan ren-

gøres.
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Gangretning

Teknisk information

1. To forskellige indlæg, nålefilt til tørrefunktion og gummiindlæg til skrabefunktion. 
Der er mulighed for at kombinere de forskellige indlæg.

2. Måtten/profilernes højde: 17 og 22 mm. Med indlæg i profilerne kan måtten variere 
med +2 mm.

3. Mål angives i radius (gangretning). Eksakte målinger af dørens indvendige side, angi-
vet i millimeter. Færdig indgangsmåtte bliver 4-6 mm mindre i omkreds, for at lette 
sammenrulning i forbindelse med rengøring. 

 Mål centerhul: Radius, alternativt bredde x længde for centerhul.

4.  Fladen i gulvringen/karruseldøren flydespartles for det bedste resultat. Det er vigtigt 
at fladen i gulvringen er glat, for at hindre måttens profiler i at blive beskadiget ved 
belastning.

Pasning, rengøring og belastning

• Entrance ALU er resistent over for:
 - Salt / snesmeltningsmidler
 - Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.

• Rengøring: Rul måtten op, fej eller støvsug rent i gulvringen (vask evt. gulvet),
rul måtten tilbage. Måtten bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også rengøres med 
højtryksvask ved kraftig tilsmudsning. Der må kun anvendes 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).

• *)Højeste tilladte belastning på indgangsmåtterne er 2500 kg/m² for gangtrafik. Ved 
trafik med vogne, kørestole, trucks etc. gælder maks. 150 kg/hjul (600 kg/stk.).

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


