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Entrén ger det första, viktiga intrycket av ett företag. Den 

skall se snygg och fräsch ut i många år. Matting har levere-

rat mattor i över 40 år. Denna erfarenhet har gjort oss till 

det naturliga valet vid professionella installationer i offent-

lig miljö. Alla våra mattor håller samma höga kvalitet, de är 

utvecklade för att klara vårt tuffa nordiska klimat. Slitaget 

på mattan beror förstås på miljö och trafikbelastning, där-

för erbjuder vi flera olika alternativ för att kunna tillgodose 

alla behov. Garanti är en självklarhet. Lika viktigt som att 

produkterna fungerar, är att de är lätta att sköta och under-

hålla. Våra mattor är enkla att rulla undan vid rengöring. 

De tål högtryckstvätt och vanliga rengöringsmedel.
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Entrémattor
4/5 av all smuts som förs in i en byggnad kommer in via våra föt-
ter. Det ser snart ofräscht ut, inte bara i entrén utan i hela byggnaden. För att 
förhindra smutsen att spridas installeras en effektiv smutskontroll redan vid 
ytterdörren. Det mest optimala är en entrélösning i tre zoner; skrapmatta, kom-
binationsmatta och att avsluta med en torkmatta som suger upp den sista vätan.

hand om den fina smutsen. 

Mattor som passar i alla entréer 
Ibland finns inte plats för en entré-
lösning i tre zoner eller läget omöj-
liggör t ex en skrapmatta på utsidan.  
Då gäller det att skapa en lösning 
som är mest effektiv utifrån förut-
sättningarna.

Exempel på 
entréer:

Att tänka på vid val av matta
Var skall mattan ligga?
Hur stor skall den vara?
Finns det en försänkning eller be-
hövs det en ramp?
Hur kommer mattan att skötas, egen 
skötsel, tvättavtal?
Hur många passager/dag?
Livslängd, kvalitet, utseende och 
pris?

Vi klassar alla våra entrémattor 
efter vad dom klarar:

Lätt trafik = upp till 200 pers/dag.

Medelhög trafik = upp till1000 

pers/dag.

Hög trafik = fler än 1000 pers/dag.

Skrapmattor 

Matting Effektiv Jaguar sid 4

Yoga Zon sid 6

Yoga Zap sid 7

Yoga Light sid 7

Rubett sid 8

Astro Turf sid 9

Ramar, ramper sid 9

Kombinationsmattor - mattor med 
både skrap- och torkfunktion 

Combi Premier ECO sid 10

Combi Rullvara ECO sid 10

Combi Tile sid 12

Combi Pin sid 13

Allt i Ett sid 13

Torkmattor / profilmattor 

Solett / Solett ECO sid 14

Classic sid 17

Classic Print sid 17

Lathund sid 18

Zon 1. 
Skrapmatta

Zon 2. 
Kombimatta som både 

skrapar och torkar.

Zon 3. 
Torkmatta

Skrapmatta

Torkmatta

Kombimatta

Skrapmatta

Zon 1. Skrapmattan 
Det första steget i en entrélösning är 
skrapmattan, den bör vara minst 3-4 
fotsteg lång (1,5-2 m) så att den kan 
göra sitt jobb utan att man behöver 
stanna för att skrapa av fötterna. Den 
skall samla upp den grova smutsen 
och behålla den i mattan samtidigt 
som den skall vara lättstädad. Att 
den är halksäkrad och dränerad är 
ytterligare två funktioner som är 
viktiga vid valet av skrapmatta. Flera 
av våra skrapmattor är dessutom 
lätta att reparera om olyckan skulle 
vara framme. Allt detta för att det 
ska bli en bra driftsekonomi i entrén.  

Zon 2. Kombinationsmattan 
Steg två i entrélösningen är kom-
binationsmattan. När det inte finns 
plats för att bygga en entré i två el-
ler tre steg, så rekommenderar vi en 
kombinationsmatta, som både klarar 
att skrapa av resterande smuts och 
suga upp väta.

Zon 3. Torkmattan 
Sista steget i en entrélösning är en 
högabsorberande torkmatta som 
suger åt sig den sista vätan och tar 

Flera av våra mattor finns både i 

fasta format och på rullvara.
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1. Skrapmattan 
Det första steget i en entrélösning är skrapmattan, den bör vara 
minst 3-4 fotsteg lång (1,5-2 m) så att den kan göra sitt jobb utan 
att man behöver stanna för att skrapa av fötterna. 

Den skall samla upp den grova smutsen och behålla den i mattan samtidigt som 
den skall vara lättstädad. Att den är halksäkrad och dränerad är ytterligare två 
funktioner som är viktiga vid valet av skrapmatta. Flera av våra skrapmattor är 
dessutom lätta att reparera om olyckan skulle vara framme. Allt detta för att det 
ska bli en bra driftsekonomi i entrén. 

Matting Effektiv Jaguar motsvarar samtliga krav vi ställer på en skrap-
matta.
Matting Effektiv Jaguar är enkel att sköta oavsett storlek på mattan vilket är 
unikt för kraftiga och stora skrapmattor som ofta är tunga. Matting Effektiv 
Jaguar rullar man helt enkelt ihop när man ska städa.

Skrapmattor i naturgummi av mycket hög kvalitet.
Som ett bra prisalternativ har vi även flera bra skrapmattor i naturgummi som 
ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och temperaturtålighet. 

Matting Effektiv Jaguar

Matting Effektiv Jaguar är extremt slitstark och tål tuffa 
entréer med hög trafik, skrapklacken skrapar av smutsen 
effektivt. Den snygga ytfinishen står emot smutsen myck-
et bra. Det öppna hålmönstret rymmer stora mängder 
utan att det ser ofräscht ut. Mattans låga vikt gör att den 
är enkel att rulla ihop för att avlägsna sand och grus. Bak-
sidan är dränerad åt två håll för allra bästa avrinning och 
avdunstning. 
 Matting Effektiv Jaguar finns i fyra höjder. Den är upp-
byggd av moduler, 400 x 100 mm. Du kan välja mellan 
att köpa en färdigbyggd matta efter dina mått, den byggs 
då i rektangulär form, i närmsta övermått. Mattan skärs 
sedan enkelt till på plats för maximal passform. Eller välj 
att beställa lösa moduler och bygg din matta själv, modu-
lerna sätts lätt ihop utan specialverktyg. Om en modul blir 
skadad byter du enkelt ut den på plats. Detta gör Matting 
Effektiv Jaguar till ett långsiktigt och mycket ekonomiskt 
alternativ.
 Mer information om ramar och ramper, byggnation, 
skötsel- och städtips får du på www.matting.se
 

Fakta Skrapmatta Matting Effektiv Jaguar

Material: UV-resistent NBR-gummi / vinyl.

Modulstorlek: 400 x 100 mm

Tjocklek: 12, 16, 20 och 25 mm

Färger: Grå och svart.

Temperaturområde: -35° - +70°

Garanti: 6 år

Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. 12 mm för lätt trafik, 
16 mm för medelhög trafik och 20-25 mm för entréer med hög trafik.

Skötsel: Rullas undan vid dammsugning. Spolas av, högtryckstvätt.

Övrigt: Måttbeställning eller lösa moduler. Måttbeställd matta levereras i 
rektangulär form. Undersidan dränerad åt två håll.

Kartong, 12-20 mm innehåller 0,96 m2 /kartong = 24 st moduler,

25 mm innehåller 0,8 m2 /kartong = 20 st moduler/ Art.

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

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

Matting Effektiv Jaguar behöver inte lyftas för att städa bort sand och 

grus, konstruktionen gör att det är enkelt att rulla ihop den så att smut-

sen kan avlägsnas. Långa mattor rullas till hälften från båda håll, tunga 

lyft kan undvikas och arbetsmiljön för städpersonalen förbättras.

Steg ett i en entrélösning består av en 

skrapmatta.

Zon 1. 
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Fakta Skrapmatta Yoga Zon

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och   
temperaturtålighet.

Tjocklek: 23 mm

Färger: Svart

Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Hög trafik. 

Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 80 cm 348010  80 x 120 cm 348012 Kopplingselement 151117

Yoga Zon

Klassisk ringgummimatta som lätt byggs ihop till öns-
kad storlek och kan kapas för exakt måttanpassning. Den 
öppna profilen ger utrymme för att behålla stora mängder 
smuts och snö, den dränerade undersidan ger möjlighet 
till avrinning. Yoga Zon är en prisvärd matta som klarar 
entréer med hög trafik. 
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Yoga Zap

Yoga Zap är en grov och tung ringgummimatta som är 
speciellt lämplig för entréer med extra hög trafik, den kla-
rar både tunga kundvagnar och pallyftare. Den robusta 
gummiprofilen ger en matta som tål extremt slitage. Det 
kraftiga ringmönstret skrapar effektivt av all grov smuts 
och ger ett maximalt halkskydd. Öppen profil ger ut-
rymme för att behålla stora mängder smuts och snö, den 
dränerade undersidan ger möjlighet till avrinning. Yoga 
Zap fungerar lika bra utanför som innanför entrén och är 
lämplig för placering i en golvnedsänkning.

Fakta Skrapmatta Yoga Zap

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och   
temperaturtålighet.

Tjocklek: 23 mm

Färger: Svart

Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Mycket hög trafik, klarar 
kundvagnar och pallyftare.

Övrigt: Måttbeställning eller standardstorlek.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

100 x 150 cm 151001 Kopplingselement 151117

Yoga Light

Yoga Light är en lättare ringgummimatta med inbyggd 
snedfasad kant för placering direkt på golvet eller marken. 
Det rejäla och halksäkra ringmönstret skrapar effektivt av 
all grov smuts. Den öppna profilen ger utrymme för att 
behålla stora mängder smuts och snö, den dränerade un-
dersidan vilar på små nabbar som låter vatten rinna undan 
och underlaget ventileras. Yoga Light är lätt att lyfta un-
dan eller rulla ihop vid rengöring.

Fakta Skrapmatta Yoga Light

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och   
temperaturtålighet.

Tjocklek: 14 mm

Färger: Svart

Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

106 x 157 cm 348021
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Fakta Skrapmatta Rubett

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och   
temperaturtålighet.

Tjocklek: 15 mm

Färger: Svart

Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik. 

Storlek, bredd x längd / Art.nr

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

Rubett

Rubett är en robust skrapmatta bestående av tätt forme-
rade mjuka piggar som effektivt skrapar av all grov smuts. 
Den fungerar lika bra inom- som utomhus. Botten är helt 
tät och samlar smuts och väta och skyddar underlaget ef-
fektivt. Kanterna är fasade för minskad snubbelrisk. Ru-
bett rengörs enklast genom skakning och avspolning.
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Astro Turf

Astro Turf är originalet bland ”gräsmattor”, den skrapar 
effektivt av och samlar upp smuts. DMS är vår standard-
kvalitet, finns i storlek 55 x 90 cm och är lämplig i lätt 
trafikerade entréer. Astro Turf HP (High Performance) är 
vår bästa kvalitet, den tål låga temperaturer vilket gör att 
den kan ligga utomhus även vid köldgrader. Vår rullvara är 
tillverkad i HP-kvalitet.

Fakta Skrapmatta Astro Turf DMS / Astro Turf HP

Material: Polyetylen

Tjocklek: 18 mm

Färger: DMS: 
Silver, grön, grafit
HP: Silver, grön.

Miljö / belastning: DMS: Inomhus, utomhus, lätt trafik. HP: Inomhus, utom-
hus, medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

Astro Turf DMS Förpackning 10 st mattor 55 x 90 cm
Silver 105998 Grön 105954 Grafit 105999

Astro Turf HP 0,9 x 16 m: Silver 109910 Grön 109415 
Astro Turf HP 0,9 x löpmeter: Silver 109910-1 Grön 109415-1

Astro Turf-list 90 x 5,5 cm, förpackning 24 st 307100

Ramar och ramper

Ingjutningsram 
Består av vinkelprofiler (L). Ramen är förberedd för mon-
tering med girade hörn men kan även fås i raka längder i 
önskade mått. 

Ingjutningsram Aluminium, art.nr

100/15 100/25

100/20 100/30

Ankare. För förankring av långa/stora 
Effektiv Jaguarmattor.

Ankare, höjd / Art.nr

12 mm 101670 16 mm 101671 20 mm 101672 

T-profil. En T-profil används ofta som avdelare mellan 
två olika mattor i en och samma brunn.

Mattramp. Passar till mattor som är 
ca 12 resp 18 mm höga. Tillverkad av 
aluminium och används när mattan ska 
monteras ovanpå golvet. Monteringen 
sker genom borrning och skruvning 
ovanifrån. Levereras utan förborrade 
hål och utan skruv.

T-profil 15  30  x 17,2  x 2,8 mm. Art.nr 100/15T

T-profil 20  30  x 22,2  x 2,8 mm. Art.nr 100/20T

Mattramp, höjd 12 mm / lpm Art.nr 100/12RAMP

Mattramp, höjd 18 mm / lpm Art.nr 100/18RAMP
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Combi Rullvara ECO är mycket lämplig som gångmatta 
i t ex köpcentra. Rullarna har det väl tilltagna måttet 183 
cm bredd och är hela 20 m långa. Mattan har inga fasade 
kanter och baksidan är helt slät vilket gör att man även 
kan lägga den kant i kant och täcka riktigt stora ytor. Det 
längsgående djuppressade mönstret är repeterat på bred-
den vilket gör att skarvarna blir helt osynliga. 

Fakta Kombinationsmatta Combi Premier Rullvara ECO 

Material: PET-polyester, av 100% återvunna PET-flaskor, antistatisk. Slät bak-
sida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi.

Tjocklek: 9 mm

Färger: Grå, 
röd, svart.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

1,83 x 20 m: Grå 370893 Röd 370899 Svart 370892

1,83 x löpmeter: Grå 370893-1 Röd 370899-1 Svart 370892-1

Steg två i en entrélösning består av en 

kombinationsmatta.

2. Kombinationsmattan -
mattan med både skrap- och torkfunktion 
Det mest optimala är om man har utrymme för en entrélösning i 
tre zoner, men ibland finns det inte plats för att bygga en entré 
i två eller tre steg. Då rekommenderar vi en kombinationsmatta 
som klarar att både skrapa av grov smuts och torka upp väta.

Mattan som kan göra hela jobbet själv
När en kombinationsmatta ska klara allt jobb själv i entrén så är det viktigt att 
välja en så stor matta som möjligt, för att den ska fungera på bästa sätt. Precis 
som med skrapmattan så bör det finnas utrymme för minst 3-4 steg på mattan, 
helst mer. Kombinationsmattor är lätta att sköta genom att dammsuga eller 
spola av dem vid behov. 

Combimattorna för alla möjliga entréer 
Combimattorna med sitt djuppressade mönster och den textila ytbeläggningen 
finns i fyra olika utföranden. Vill man täcka riktigt stora ytor så finns den som rull-
vara, vi har även plattor som är lätta att lägga och skära till (Combi Tile sid. 12). 

Combi Premier ECO / 
Combi Rullvara ECO

Combi Premier ECO är vår kraftigaste och mest slitstar-
ka kombinationsmatta. Det diagonalmönstrade ytskiktet i 
vår tjockaste och bästa garnkvalitet PET-polyester, tillver-
kad av återvunna PET-flaskor, ett material som både har 
en bra uppsugningsförmåga och torkar snabbt. Det djup-
pressade mönstret skrapar effektivt av grov smuts och en 
gjuten fasad kant runt mattan håller både smutsen och 
vätan på plats. Combimattornas goda egenskaper kräver 
minimalt med skötsel vilket gör dem till ett alternativ 
med mycket bra driftsekonomi.

Fakta Kombinationsmatta Combi Premier ECO

Material: PET-polyester, av 100% återvunna PET-flaskor, antistatisk. Nabbad 
baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi.

Tjocklek: 9 mm

Färger: Svart, grå, blå, röd.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Övrigt: 60 x 90 cm mattor har textil kant, övriga gummikant.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 90 cm: Svart 370728 Grå 370729

89 x 150 cm: Svart 374810 Grå 374890 Röd 374802

114 x 175 cm: Svart 375810 Grå 375890

114 x 250 cm: Svart 370809 Grå 370810

Zon 2. 
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Combi Tile

Combi Tile är en byggbar kombinationsmatta med samma 
egenskaper som de övriga Combimattorna men i en något 
tjockare kvalitet. Den består av 45 x 45 cm stora plattor 
som har ett rutmönster djuppressat i gummi och ett tex-
tilt ytskikt. Baksidan är nabbad för ventilationens skull. 
Du bygger lätt själv en matta i den storlek du önskar, det 
är enkelt att skära till plattorna för exakt mått. Combi Tile 
är avsedd för placering i golvbrunn eller i kombination 
med en mattramp direkt på golvet. Plattorna behöver inte 
limmas vilket gör det enkelt att lyfta upp enstaka plattor 
för rengöring eller byte. Combi Tile är mycket smutstålig.
 

Fakta Kombinationsmatta Combi Tile

Material: Polypropylen, nabbad baksida av SBR-gummi.

Tjocklek: 12 mm

Plattstorlek: 45 x 45 cm

Färger: Svart, 
grå, brun.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Kartong, innehåller 2,025 m2 /kartong = 10 st plattor / Art.nr

Svart 370811 Grå 370891 Brun 370801

1 st, 45 x 45 cm/ Art.nr

Svart 370811-1 Grå 370891-1 Brun 370801-1
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Allt i Ett

Allt i Ett är en av våra riktiga trotjänare, en kombina-
tionsmatta som behåller sitt utseende dag efter dag. 
Den består av en kombination av textila, mjuka trådar 
och kraftiga, styva polypropylentrådar. Allt i Etts färger 
matchar torkmatta Solett (se sid. 14).
 
Fakta Kombinationsmatta Allt i Ett

Material: Garn av 50% PET och 50% polypropylen, baksida i vinyl.

Tjocklek: 7 mm

Färger: Blå, grå, 
brun.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 90 cm / förpackning, innehåller 6 st mattor (Styckförsäljning mot 
pristillägg.): 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 löpmeter: Blå 153676-1 Grå 153692-1 Brun 153654-1

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

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

1,8 x 18,3 m: Grå 156090

1,8 x löpmeter: Grå 156090-1

Kantlistning på kortsidor vid köp av löpmeter 171016

Combi Pin

Combi Pin är en snygg och slitstark matta som både skra-
par av smuts och absorberar väta. Den är mycket smut-
stålig och lättstädad. Baksidan är i följsam vinyl som bi-
drar till mattans långa livslängd. Mattorna har en kantlist 
runtom, rullvaran är utan kantlist och passar mycket bra 
som korridormatta.

Fakta Kombinationsmatta Combi Pin

Material: Nylon, baksida i vinyl.

Tjocklek: 7,5 mm

Färger: Antracit.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Övrigt: 90 x 150 cm mattor med kantlist, rullvara utan.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

90 x 150 cm: Antracit 378001

1,17 x 18,3 m: Antracit 377501

1,17 x löpmeter: Antracit 377501-1
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Steg tre i en entrélösning består av en 

högabsorberande torkmatta.

3. Torkmattan 
Sista steget i en entrélösning är torkmattan som suger åt sig vä-
tan och tar hand om den fina smutsen. Våra mattor är högabsor-
berande, de klarar stora mängder väta utan att funktionen avtar. 
Solett kan till exempel hålla upp till 6 l vatten/m2. Hur lång mat-
tan ska vara beror på miljö och trafikbelastning, samt på hur ofta 
den ska rengöras. Torkmattan bör dock var minst fyra fotsteg lång 
för att kunna ge en god grundfunktion.

Torkmatta med egen profil
Du kan även få en torkmatta med egen design. Vår profilmatta Classic Print 
trycker vi på en högkvalitativ, tvättbar Classic torkmatta. En Classic Print passar 
utmärkt för logotyper och illustrationer och på färgskalan finns hela 45 färger 
att välja mellan. Läs mer om Classic Print profilmatta på sid 17. 

Att torka en torkmatta
Solettmattan rengörs enkelt genom dammsugning eller med mattvättmaskin, 
den kan även handskuras och spolas av. Vill du ha en matta som kan maskin-
tvättas väljer du en Classic-matta. Den har små perforerade hål i baksidan och 
förstärkta kanter så det fungerar både att centrifugera och torktumla den. 

Solett

Solett är en effektiv torkmatta med mycket bra uppsug-
ningsförmåga som håller rent och torrt i lokalerna. Luggen 
drar till sig vätan och den fina smutsen samlas i mattans 
botten. Baksidan i vinyl är speciellt framtagen för att passa 
vårt kalla, nordiska klimat. Den är mjuk, följsam, myck-
et slitstark och klarar stora temperaturskiftningar. Solett 
finns i färdiga format eller som rullvara i tre bredder. Kapa 
själv rullvaran till valfria längder eller beställ på löpmeter, 
så kan du få kantning även på kortsidorna. Mattan går att 
klippa och skära i utan att den repar upp sig, färgställning-
arna matchar kombimattan Allt i Ett. 

Fakta Torkmatta Solett 

Material: Ovansida i Olefin, baksida i vinyl.

Tjocklek: 8 mm

Färger: Svart, 
blå, grå, brun, 
mörkblå, röd.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Medelhög trafik.

Solett. Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 90 cm / förpackning, innehåller 6 st mattor.
Styckförsäljning mot pristillägg.

Svart 360016 Blå 360017 Grå 360019 Brun 360015 Mörkblå 360010 
Röd 360013

90 x 150 cm: Svart 360036 Blå 360037 Grå 360039 Brun 360035 Mörk-
blå 360030 Röd 360040 

0,9 x 18,3 m: Svart 360906 Blå 360907 Grå 360909 Brun 360905 Mörk-
blå 360901 Röd 360910 

0,9 x löpmeter: Svart 360906-1 Blå 360907-1 Grå 360909-1 
Brun 360905-1 Mörkblå 360901-1 Röd 360910-1

1,2 x 18,3 m: Svart 361206 Blå 361207 Grå 361209 Brun 361205 Mörk-
blå 361201 Röd 361210 

1,2 x löpmeter: Svart 361206-1 Blå 361207-1 Grå 361209-1 
Brun 361205-1 Mörkblå 361201-1 Röd 361210-1 

1,8 x 18,3 m: Grå 361809

1,8 x löpmeter: Grå 361809-1

Kantlistning på kortsidor vid köp av löpmeter 171016

Zon 3. 
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Classic Print

Med en Classic Print i entrén får du inte bara en snygg 
och välkomnande entré, utan också en effektiv miljövän-
lig torkmatta som suger upp väta och samlar upp damm, 
sand och smuts. En Classic Print passar utmärkt för tryck 
av logotyper, illustrationer och foto. På färgskalan finns 
hela 66 färger att välja mellan. Det kraftiga smutsavisande 
PET-garnet (av 50% återvunnet material) ger en mycket 
fin lyster och färgbeständighet. Mattans baksida är gjord 
av tjock och kraftig nitrilgummi med förstärkta kanter.

Storlek och design Låt idéerna flöda eller låt våra desig-
ners hjälpa dig med din matta. Mät upp ytan där mattan 
skall placeras och bestäm i vilken riktning motivet skall sy-
nas. Mattorna tillverkas i ett antal standardstorlekar, men 
du kan också få din matta i storlekar upp till 200 cm i 
bredd och 5,5 meter i längd. 

Fakta Tork/profilmatta Classic Print

Material: PET-garn med 50% återvunnet material, perforerad baksida i 
nitrilgummi.

Tjocklek: 12,5 mm

Färger: Färgskalan innehåller 66 st färger.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Skötsel: Professionell maskintvätt med torktumling, 
dammsugning eller avspolning.

För info om storlekar, färgskala och hur du beställer din matta 
med valfri design, se www.matting.se

Classic

Classic är en professionellt tvättbar torkmatta som tål de 
tuffa krav som ställs i entréer med hög trafik. Det kraftiga 
infärgade nylongarnet ger en överlägsen tvätt- och ljus-
äkthet samt färgbeständighet. I garnet blandas dessutom 
kolfibertrådar som avleder statisk elektricitet. Baksidan är 
gjord av tjock och kraftig nitrilgummi med en förstärkt 
kant som håller väta och smuts på plats.
  Classic går utmärkt att dammsuga och spola av, men 
bör tvättas regelbundet för bästa funktion och livslängd. 
Kostnaden för tvätten vägs mer än väl upp av att man får 
lägre städkostnader och fräschare miljö. Det är lätt att 
tvätta rent även hårt nedsmutsade mattor redan vid låga 
temperaturer. En speciell perforering i gummibaksidan 
gör mattan lättare att centrifugera och torktumla med 
kortare torktid som följd.

 
Fakta Torkmatta Classic

Material: High twist nylon, perforerad baksida i nitrilgummi, antistatisk.

Tjocklek: 8 mm

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

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Skötsel: Professionell maskintvätt med torktumling, 
dammsugning eller avspolning.

Storlek, bredd x längd / Art.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
*Beställningsvara
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Matta Färger Storlek Miljö Skötsel Övrigt

Matting 
Effektiv
Jaguar
sid 4

Grå, svart.

Moduler: 
400 x 100 mm.
Tjocklek 12, 16, 
20 och 25 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 
12 mm för lätt 
trafik, 16 mm 
för medelhög 
trafik, 20-25 
mm för hög 

trafik.

Rullas undan 
vid dammsug-
ning. Spolas av, 
högtryckstvätt.

Måttbeställning 
eller lösa modu-
ler. Måttbeställd 
matta levereras 
i rektangulär 

form. Undersi-
dan dränerad åt 

två håll.

Yoga Zon
sid 6

Svart

Modul: 
60 x 80 cm.

80 x 120 cm.
Tjocklek 23 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 

Hög trafik.

Spolas av, hög-
tryckstvätt.

Måttbeställning 
eller standard-

storlek.

Yoga Zap
sid 7 

Svart
Modul: 

100 x 150 cm.
Tjocklek 23 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 
Mycket hög 
trafik, klarar 

kundvagnar och 
pallyftare.

Spolas av, hög-
tryckstvätt.

Måttbeställning 
eller standard-

storlek.

Yoga Light
sid 7

Svart
106 x 157 cm.

Tjocklek 14 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 

Medelhög trafik.

Skakas.
Spolas av, hög-

tryckstvätt.

Rubett
sid 8

Svart

61 x 81 cm. 
81 x 99 cm. 

91 x 182 cm. 
Tjocklek 15 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 

Medelhög trafik.

Skakas.
Spolas av, hög-

tryckstvätt.

Kan borras hål 
i för dränering 
vid placering 

utomhus.

Astro Turf
DMS
sid 9

Silver, grön, 
grafit.

55 x 90 cm.
Tjocklek 18 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 

Lätt trafik.

Skakas.
Spolas av, hög-

tryckstvätt.

Förpackning om 
10 st.

Astro Turf
HP
sid 9

Silver, grön.
0,9 x 16 m.

 0,9 x löpmeter.
Tjocklek 18 mm.

För inom- och 
utomhusbruk. 

Medelhög trafik.

Skakas.
Spolas av, hög-

tryckstvätt.

Vilken matta ska jag välja?

Zon 1. Skrapmattor
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Zon 2. Kombinationsmattor - mattor med både skrap- och torkfunktion

Matta Färger Storlek Miljö Skötsel Övrigt

Combi 
Premier 
ECO
sid 10

Svart, grå, röd.

60 x 90 cm. 
89 x 150 cm. 

114 x 175 cm. 
114 x 250 cm. 
Tjocklek 9 mm.

För 
inomhusbruk. 

Hög trafik.

Dammsugning.
Regelbunden 

tvätt med textil-
vårdsmaskin. 

60 x 90 cm mattor 
har textil kant, 
övriga gummi-

kant.

Combi 
Premier 
Rullvara 
ECO
sid 10

Grå, röd, 
svart.

Rullvara: 
1,83 x 20 m.

1,83 x löpmeter.
Tjocklek 9 mm.

För 
inomhusbruk. 

Hög trafik.

Dammsugning.
Regelbunden 

tvätt med textil-
vårdsmaskin. 

Combi Tile
sid 12

Svart, grå, 
brun.

Plattor: 
45 x 45 cm.

Tjocklek 12 mm.

För 
inomhusbruk. 

Hög trafik.

Dammsugning.
Regelbunden 
tvätt med tex-
tilvårdsmaskin. 
Slitna plattor 

kan lätt bytas ut.

Kartong eller 
styckvis. 

Kartong innehåller 
2,025m2 = 10 st

Combi Pin
sid 13

Antracit

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

1,17 x löpmeter. 
Tjocklek 
7,5 mm.

För 
inomhusbruk. 

Hög trafik.

Dammsugning.
Regelbunden 

tvätt med textil-
vårdsmaskin. 

Rullvara utan 
kantlist, passar 
även bra som 
korridormatta.

Allt i Ett
sid 13

Blå, grå, brun.

60 x 90 cm. 
90 x 150 cm. 

Rullvara: 
0,9, 1,2  och 1,8 

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

x löpmeter.
Tjocklek 7 mm.

För 
inomhusbruk. 

Medelhög trafik.

Dammsugning.
Regelbunden 

tvätt med textil-
vårdsmaskin. 

Allt i Etts färger 
matchar Solett.

Zon 3. Torkmattor / profilmattor

Solett 
sid 14

Svart, blå, grå, 
brun, mörkblå, 

röd.

60 x 90 cm. 
90 x 150 cm. 

Rullvara: 
0,9, 1,2  och 1,8 

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

x löpmeter.
Tjocklek 8 mm.

För 
inomhusbruk. 

Medelhög trafik.

Dammsugning.
Regelbunden 

tvätt med textil-
vårdsmaskin. 

Soletts färger 
matchar Allt i Ett.

Classic
sid 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.
Tjocklek 8 mm.

För 
inomhusbruk. 

Hög trafik.

Dammsugning.
Spolas av. 

Professionellt 
maskintvättbar

60°.

115 x 300 
anthracite är 

beställningsvara.

Classic Print
sid 17

Profilmatta 
färgskala på 66 
färger att välja 

mellan.

Standardstorle-
kar. Möjlighet 
att göra matta 
upp till 200 cm 
bredd och 5,5 
meter längd.

Tjocklek: 12,5 mm

För 
inomhusbruk. 

Hög trafik.

Dammsugning.
Spolas av. 

Professionellt 
maskintvättbar

40°.

Valfri 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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Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem en-
ligt ISO 14001:2015, kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2015. och är anslutna till FTI, näringslivets insam-
lingssystem för återvinning av förpackningar.

Garanti Två års tillverknings- och produktionsgaranti om ej annat anges.

Mattor och miljön Största miljöhänsyn tas vid vårt val av material och tillverk-
ningstekniker. Flera mattor består av återvinningsbara material och i vår miljöplan 
ingår en rutin för återtagning av uttjänta mattor för återvinning. Den uttjänta produk-
ten kan inlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås

Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.

Walk-N-Clean är en specialmatta för entréer eller miljöer som har extra 
höga krav på damm- och smutskontroll.

StandUp arbetsplatsmatta gör att du orkar stå upp och jobba på kontoret.

Vi har mattor för alla miljöer. Avlastande arbetsplatsmattor för tung industri som tål oljor och kemikalier. Mattor för lager, lätt industri, butik och kontor 
som gör att du orkar stå upp och jobba. Mattor för miljöer med livsmedelshantering. Se mer av vårt sortiment på www.matting.se

A
rt

. n
r 

15
73

02

Matting AB
Box 514, 441 15 Alingsås

Tel: 0322 - 67 08 05 
E-post: projekt@matting.se
www.entrancebymatting.se


