
Entrén ger det första viktiga intrycket

Den ska vara välkomnande, estetiskt tilltalande och funktionell. Den ska fungera, smuts ska samlas upp, fukt och väta ska tor-

kas upp så att omgivande golvytor skonas. Halkrisken ska minimeras. Dessutom ska den göra så att städkostnaderna minskar.  

Entrance by Matting klarar allt detta. Vi erbjuder individuella, skräddarsydda lösningar som är baserade på vårt beprövade 

3-zons rengöringssystem, ett begrepp som innebär att man fångar upp till 90% av smuts och fukt som förs in via entrén. 

Entrance ALU - 
entrémattor i karuselldörrar av aluminiumprofiler



En, två eller tre zoner?

Det mest optimala är en entrélösning i tre 

zoner, först en skrapmatta som tar hand 

om den värsta smutsen, därefter en kom-

binationsmatta som tar den fina smutsen 

och slutligen en torkmatta som även tar 

den sista vätan. Men ibland är det inte 

möjligt att få plats med vare sig tre eller 

två zoner, med vårt entrésystem spelar det 

ingen roll hur din entré ser ut. Innehållet 

i de olika aluminiumprofilerna anpas-

sas bara efter vilken typ av entré du har. 

Gummiinlägg, nålfilt och torkmattor... I 

rätt kombination ser de till att hålla riktigt 

rent inne.

Entrance by Matting 3-zonsystem

Zon 1 Zon 2 Zon 3

Aluminiumprofiler med olika inlägg Torkmatta / profilmatta

Grov smuts Fin smuts Fin smuts / väta

Utomhus Inomhus / entréer under tak Inomhus

Kundanpassade / ramar Metervara / kundmått

Entrémattor för den finare 
smutsen - zon 2

Zon 2 i en 3-zonslösning tar hand om den 

finare smutsen och en del av vätan, här 

passar ett inlägg av nålfilt mycket bra. 

Den fina smutsen borstas av mot de slittå-

liga nålfiltsinläggen istället för att följa med 

in i byggnaden, mattan kan användas 

både inomhus och på täckta ytor utom-

hus. I entréer där det dras in stora mäng-

der smuts kan man istället välja en matta 

med en  kombination av gummi- och nål-

filtsinlägg.

När det finns plats för två 
zoner

Kombination av gummi- och nålfiltsinlägg 

är ett alternativ då man av olika skäl bara 

har plats för en entré som består av två 

zoner. Avsluta gärna med en torkmatta.

Mätning och installation
Ibland är inte entrén helt ordinär, t ex om 

man vill följa en viss form från övrig inred-

ning, eller om det finns pelare och dörr- 

öppnare placerade i entrébrunnen. I de 

fallen krävs det exaktare mätningar, detta 

kan vi ordna, vi samarbetar också med 

rikstäckande golv- och plattsättningsföre- 

tag i hela Sverige när det önskas hjälp 

med installationen.

Mattor i karuselldörrar

En matta för en karuselldörr levereras i 

delar. Av säkerhetsskäl så tillverkas mat-

torna enligt EN 16005 med 3 mm mellan-

rum mellan profilerna.

   Vid beställning är det den inre radien av 

karuselldörrens/brunnens insida som ska 

anges samt radien/måttet på centrumhålet. 
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Inlägg: Nålfilt Gummi

Miljö: En mycket slittålig och fuktabsorberande 

matta som tar väl hand om den ”fina” smut-

sen. 17 mm är avsedd för entréer med nor-

mal till för hög trafik. För tyngre trafik bör 

22 mm användas, den klarar kundvagnar, 

rullstolar, barnvagnar, kärror etc*.

För inomhusbruk.

En mycket slittålig matta som skrapar av 

den grövre smutsen redan utanför entrén. 

17 mm är avsedd för entréer med normal 

till hög trafik. För tyngre trafik bör 22 mm 

användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, 

barnvagnar, kärror etc*. 

För utom- och inomhusbruk. 

Temperatur: Från + 5°C till +70°C Från -40°C till +70°C

Höjder profil: 17 och 22 mm 17 och 22 mm

Färger: Grå, svart och brun Grå, svart och brun

Aluminiumprofilen/ingjutningsramen:

Inläggen:

Montering

I möjligaste mån så tillverkas mattorna 

alltid i hanterbara delar utifrån vikt eller 

bredd. Detta innebär att en entrématta 

kan bestå av flera delar. Delarna samman-

fogas med kopplingar, i vilka profilerna 

placeras. Vid rengöring håller kopplingar-

na ihop mattan som enkelt kan rullas upp 

och brunnen städas ur.

Mått profiler /
ingjutningsramar: 

17 mm / 
20 x 20 x 2 mm

22 mm / 
25 x 25 x 3 mm

Kopplingar bifogas leveransen.
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Teknisk information

1. Två olika inlägg, nålfilt för torkfunktion och gummiinlägg för skrapfunktion. Möjlig-
 het finns att kombinera de olika inläggen.

2. Mattan/profilernas höjder: 17 och 22. Med inlägg i profilerna kan måttet
 variera med +2 mm.

3. Mått anges i radie. Exakt mätning av insida dörr i millimeter. Färdig entrématta
 blir 4-6 mm mindre runt om, detta för att mattan lätt ska kunna rullas upp vid ren-
 göring. Mått centrumhål: Radien alternativt mått bredd x längd.

4.  Ytan i brunnen/dörren flytspacklas för bästa resultat. Viktigt att ytan i brunnen är helt
 slät annars kan mattans profiler skadas vid belastning.

Skötsel, rengöring och belastning

• Entrance ALU är resistent mot:
 - Salt / snösmältningsmedel
 - Grundläggande kemiska medel som inte innehåller klor.

• Rengöring: Rulla upp mattan, sopa eller dammsug rent i brunnen (ev tvätta golvet),
rulla tillbaka. Mattan bör dammsugas regelbundet, kan även rengöras med hög-
tryckstvätt vid kraftig nedsmutsning, använd endast kemiska medel som är icke destruk-
tiva för gummi och aluminium. Rengöring rekommenderas varannan vecka eller oftare, 
beroende på graden av nedsmutsning och säsong (regn och snö).

• *)Högsta tillåten belastning på entrémattorna är 2500 kg/m² för gångtrafik. För trafik 
med vagnar, rullstolar, truckar etc gäller max 150 kg/hjul (600 kg/st).

• Tolerans: Matta: +/- 2 mm. Brunn: Djup +/-2 mm. En väl fungerande entrématta är be-
roende av ett slätt och jämnt underlag. Ett ojämnt underlag kan resultera i att mattans 
aluminiumprofiler skadas.
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