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Tallinkterminalen, Frihamnen, Stockholm.

Kåbe-Mattan
Så började det
1944 började vår kamp mot gatans fasansfulla smuts. En por tvakt på Enskilda
Banken i Stockholm hade tröttnat på att ständigt behöva sopa ut gatans smuts.
Det fasansfulla tog sig in i skydd av människans skor i en aldrig sinande
takt med endast ett för ögonen - att förstöra!
Portvakten, som var en klurig man, fick en idé! Med några trästavar och
gummilister skapade han den första Kåbemattan! Det första steget hade tagits i
kampen mot gatans fasansfulla smuts som än i dag ständigt pågår med oför truten kraft.

Fortfarande i en klass för sig
Så lades grunden till den entrématta som genom alla år sedan dess visat sig vara ett av
de bästa vapnen i kampen mot gatans fasansfulla smuts - Kåbe Originalmatta. Mattan
som man går av sig smutsen på. Bra med tanke på att det enda ställe människor i regel
torkar av sig om fötter na är hemma. Där är det ju du själv som får städa ut den smuts
du själv dragit in!
Under åren som gått sen grunden lades till Kåbe-Mattan har vi utvecklats till exper ter på
bra entrélösningar. Numera kan vi erbjuda hela programmet av entrémattor med tillbehör.
Idag anser vi oss kunna säga att det vi inte vet om entrémattor det är inte vär t att veta!
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Ingen stannar!
Stoppa smutsen redan i entrén

Skavsta Flygplats, Nyköping.

Tänk efter före
Mycket av den smuts man släpar med sig in från gatan
kan stoppas på ett enkelt och ef fektivt sätt. Gör rätt redan
från början, lägg in avtorkningszonen i dina golvplaner.
Har du missat detta så är det aldrig för sent att rätta till.
Vi hjälper dig!
Fel

Rätt

Det finns mycket att vinna!
En rätt utformad avtorkningszon ger oss många vinster för framtiden. För människan, miljön, golvet och ekonomin.
Friskare människor

Grus & sand
Nytt golv

Nyttigare fisk

Moppning

Slipning

Den onda
cirkeln

Kalkylerad
kostnad

Livskraftiga
alger

Glömt!
Grus & sand

Ökade kostnader
Städmedel
4

Kemikalier

Den goda
cirkeln

Smutsstoppare
i entrén

Lättstädade
golv
Skonsammare städning

Rätt längd och styrning
I en offentlig entré stannar nästan ingen och torkar av sig
om skorna. Man går helt enkelt av sig smutsen. Då är det
viktigt att avtorkningszonen har rätt längd och bredd samt
att gångtrafiken kan styras till att verkligen passera torkmattan
för att uppnå rätt funktion.
Sträva efter att kunna ta minst tre steg med varje fot i
respektive avtorkningszon.

Garnisonen, Östermalm, Stockholm.

Flera avtorkningszoner ger bästa funktion
1 I den första zonen som normalt ligger utanför entrédörren
installeras ett skrapgaller försänkt i marken. Om möjligt
över en djupare försänkning där smutsen kan samlas
under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring.
En bra hjälp speciellt vinter tid då människor som går in
i en byggnad är mer medvetna om väderleken och redan
här kan börja stampa av sig smutsen.
2 I den andra zonen installeras en Kåbe Originalmatta
försänkt i golvet t.ex. mellan dörrar na i vindfångets hela
längd om vindfång finns. Här for tsätter den grövre avskrapningen vintertid men fungerar också året om som
den zon som samlar upp smuts och väta året om bara
genom att människorna går på mattan. Mattans konstruktionsidé bygger på att smuts, grus, sand och väta sveps
bort från skosulorna då det vågformade gummit böjer sig
och fjädrar tillbaks när man går normalt över mattan utan
att utföra torkrörelser med fötter na. Ungefär som en
vindrutetorkare på en bil.

3 I den tredje zonen installeras en textilmatta försänkt i eller
löslagd på golvet. Den tredje zonens funktion är att samla
upp den finare smutsen som kan finnas kvar samt att
absorbera kvarvarande fukt under skosulorna.
Kom också ihåg att andra åtgärder utanför entrén hjälper
till att stoppa smutsen från att dras in på ditt golv . Rena,
varma och hårdgjorda ytor med ett skär mtak
över sig samt frekvent snöskottning
och sopning är några bra tips.
3
2

Textilzonen

1
Kåbe Original
zonen
Skrapgallerzonen

1. Skrapgallerzonen

2. Kåbe Original zonen

3. Textilzonen

Ett skrapgaller för utvändigt bruk som
tål både väder och vind. Mer om
skrapgaller på sidorna 22-23.

Kåbe Originalmatta fungerar med sina
aggresiva gummikurvor som en vindrutetorkare när man går på mattan,
utan att torkrörelser med fötterna utförs.
Mer om Kåbe Originalmatta på
sidorna 6-17.

Den textila mattan placeras efter Kåbe
Originalmattan som en absorptionsmatta. Den absorberar den finare
smuts och fukt som finns kvar på skosulorna. Mer om textilmattor på
sidorna 22-23.
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Kåbe Original
Svensk originalprodukt i mer än 60 år

Mio, Kungens Kurva, Stockholm.

Ett viktigt steg mot
bättre inomhusmiljö
Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och torkmatta i
ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade gummikurvorna böjs lätt
från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaks med
kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta
sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Inga torkrörelser med foten behövs. Smutsen som avlägsnats från skosulan faller
ner mellan de vågformade gummikurvorna och döljs. På så vis kan
Kåbe Originalmatta behålla konstant avtorkningsef fekt utan att se
ostädad ut under lång tid.

Sjöstadshallen, Hammarby sjöstad, Stockholm.

Vid projektering av en ny entré är det där för viktigt att ta
till ordentlig längd på mattan om utr ymmet finns. Sträva
efter att kunna ta minst tre steg med varje fot på
mattan för en bra funktion.
Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör
vändas en gång om året för ett jämnare slitage.

22 och 18 mm höjd
Det finns två höjder på Kåbe Originalmatta. Standardhöjden
är 22 mm. Vid utbyte av mattor i befintliga försänkningar med
höjden 15-19 mm passar 18 mm.
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Clarion Hotel, Södermalm, Stockholm.

Teknik
Kåbe Original
Plattstänger:

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
Dimension 12 x 4,5 mm.

Gummilist:

Blandning som är speciellt motståndskraftig
mot extrema temperaturväxlingar. EPDM
70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:

U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:

Standard 22 mm alt. 18 mm vid befintliga försänkningar med höjden 15-19 mm.

Mattstorlek:

Kåbe Originalmatta tillverkas måttbeställda
i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000
mm (A x B) i ett stycke. V id större ytor delas
mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken for m som helst.
Ge oss en ritning eller mall.

Sammanfogning: Gummilister och aluminiumstänger nitas
ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop
av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.
Vikt:

Cirka 12 kg/m2.

Ytbehandling:

Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås
med guld- eller svartanodiserat aluminium.

Tillval:

Kan även fås kundvagnsförstärkt.
Hotel Rival, Södermalm, Stockholm.
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Kåbe Original Tandad
Bra har blivit bättre!

IKEA, Örebro.

Mattan med riv i
Nu har vi tagit ytterligare ett steg i kampen för ett långsiktigt golvtänkande och lanserar Kåbe Originalmatta Tandad. Det är i
grunden samma konstruktion som Kåbe Originalmatta men gummilamellerna är tandade för ännu bättre avskrapningsför måga och
halkskydd. Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man
dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan.
Kåbe-Mattan har låtit SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut göra
tester på avskrapningseffekten. Den blev hela 13.4% bättre jämför t
mot den icke tandade mattan.
Kåbe Originalmatta Tandad är likadan på
båda sidor och bör vändas en gång
om året för ett jämnare slitage.

elhet på
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fi
n
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p
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-mattan.se
www.kabe
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Kåbe Originalmatta Tandad
är mönsterskyddad.

Teknik
Kåbe Original Tandad
Plattstänger:

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
Dimension 12 x 4,5 mm.

Gummilist:

Blandning som är speciellt motståndskraftig
mot extrema temperaturväxlingar. EPDM
70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:

U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:

22 mm.

Mattstorlek:

Kåbe Originalmatta Tandad tillverkas
måttbeställda i valfri storlek. Max mått
2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. V id
större ytor delas mattan i lämpligt stora
delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken
form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

Sammanfogning: Gummilister och aluminiumstänger nitas
ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop
av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.
Vikt:

Cirka 12 kg/m2.

Ytbehandling:

Kåbe Originalmatta Tandad levereras som
standard i naturaluminium men kan även
fås med guld- eller svar tanodiserat aluminium.

Tillval:

Kan även fås kundvagnsförstärkt.
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Kåbe Original Grafit
Samma goda funktion med andra möjligheter!

Svenems Köpcentrum, Ulricehamn.

Annat färgval
som alternativ
Kåbe Originalmatta Grafit med grått gummi som alter nativ
eller i kombination med Kåbe Originalmatta med svar t
gummi. Den primära funktionen att stoppa smuts och fukt
från att dras in på golven, är for tfarande lika god. Skillnaden
är att det finns möjlighet till ett annat färgval eller enkel
mönsterläggning när storleken på entrén tillåter det.

SVT, Stockholm.
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Globen, Stockholm.

Teknik
Kåbe Original Grafit
Plattstänger:

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
Dimension 12 x 4,5 mm.

Gummilist:

Blandning som är speciellt motståndskraftig
mot extrema temperaturväxlingar. EPDM
70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:

U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:

22 mm.

Mattstorlek:

Kåbe Originalmatta Grafit tillverkas
måttbeställda i valfri storlek. Max mått
2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. V id
större ytor delas mattan i lämpligt stora
delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken
form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

Sammanfogning: Gummilister och aluminiumstänger nitas
ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop
av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.
Vikt:

Cirka 12 kg/m2.

Ytbehandling:

Kåbe Originalmatta Grafit levereras som
standard i naturaluminium men kan även fås
med guld- eller svartanodiserat aluminium.

Tillval:

Kan även fås kundvagnsförstärkt.
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Teknik/tillval
Kalla fakta om Kåbe Original

Flexibla entréer
Ger estetisk frihet med bibehållen funktion. Kåbe Originalmatta kan ligga utomhus eller inomhus och tillverkas rektangulär, rund eller med sneda kanter, helt enligt kundönskemål. Skicka en skiss eller mall så ordnar vi den for m som
önskas.

Mått/storlek
B = gång
längd

Kåbe Originalmattor tillverkas måttbeställda i valfri storlek.
Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större
ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor
i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.
A = matt
bredd
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Ändprofil

Uppbyggnad

Gummilist

Kåbe Originalmatta är uppbyggd av gummilister och
aluminiumstänger som nitas ihop med specialnitar. Mattan
hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer. I båda ändarna av
mattan sitter en ändprofil.

Stålvajer
Plattstång
Nit

Förstärkning vid utsatta entréer
Om mattan kommer att utsättas för större påfrestningar från t.ex. kundvagnar skall den förstärkta varianten av Kåbe Originalmatta användas.
Förstärkningen består av gummibussningar som träs på stålvajer n. Förstärkt
matta bör även användas vid lutande golv i kombination med dubbar
i underlaget.
Förstärkning

Vi garanterar att mattan
håller för kundvagnar upp
till 200 kg.

Ytbehandlingsalternativ
Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men
kan även fås med guld- eller svar tanodiserat aluminium.

Garanti på Kåbe Original
10 års garanti
Gäller från leveransmånaden och omfattar helt kostnadsfria reparationer av rektangulära
mattor gällande fel orsakade av material och fabrikation samt av naturligt slitage. Garantin
omfattar inte kostnader för transporter eller reparationer av fel orsakade av uppenbar åverkan
och om mattorna icke använts, installerats eller skötts enligt anvisning.

Garanti på Kåbe Original Grafit / Tandad
6 års garanti

Kåbe Originalm

atta
tillverkas av Kåbe-Ma
ttan AB. Etabl.
Gropen, 716
1950.
93 Fjugesta. Tel.
0585-255 50.
Fax. 0585-25
E-post: mail@ka
be-mattan.se
Hemsida: www.kab
e-mattan.se

5 59.

Anvä
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Avsedd för entréer
råde
med gångtrafik
och kundvagnar
(förstärkta mattor
för kundvagnar
Mattan är handikap
Installation: Placeras
max 200 kg).
panpassad.
på fast och plant
underlag. Nedsänkt
Skötsel 1: Mattan
eller ovanpå golv,
rullas upp och
den underligg
i vissa fall med
ande smutsen
skyddsram.
avlägsnas normalt
Själva mattan
behöver inte rengöras
1 gång/vecka.
Skötsel 2: Mattan
.
bör vändas minst
1 gång/år för
jämnt slitage.

Återvinning
När mattan en
gång är förbruka
d returneras den
till vår fabrik för
Adress: Kåbe-Ma
återvinning.
ttan AB, Gropen,
716 93 Fjugesta.

10 års garan
ti

räknat från leveransm
Helt kostnadsfria
ånaden.
reparationer av
rektangulära mattor
fabrikation samt
gällande fel orsakade
av naturligt slitage.
reparationer av
Garantin omfattar
av material och
fel orsakade av
inte kostnader
uppenbar åverkan
för transporter
eller
och om mattorna
eller skötts enligt
icke använts,
ovanstående anvisning
installerats
Faktura/garantib
ar.
evis nr: 46768
Kund: P &
B Golv AB
Objekt: Trollhä
ttans Tidnin
Leveransdatum:
g
2006-10-11
Gropen den:
21/12-2006
Kåbe-Mattan

AB

Magnus Östlund

Vi lämnar 6 års garanti på Kåbe Originalmatta Grafit och Kåbe Originalmatta T andad.
Villkoren är desamma som för Kåbe Originalmatta för övrigt.

Miljö
Kåbe Originalmatta är helt åter vinningsbar. Uttjänta mattor skickas till oss för åter vinning.
Detaljerad innehållsdeklaration finns på www.kabe-mattan.se.
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Skötsel och installation
Rulla ihop mattan och städa bor t smutsen

Så här sköts Kåbe Originalmatta
Kåbe Originalmatta är konstruerad för att på ett ef fektivt sätt skrapa av sand,
smuts och väta från skosulorna. Konstruktionen gör också att en stor mängd sand
och grus kan ligga i mattan utan att den ser ostädad ut.
Till skillnad från de flesta andra avtorkningsmattor behöver Kåbe Originalmatta
inte lyftas för att städa bor t sand och grus. Ta ett enkelt ”grepp” i stålvajern med
Kåbe Mattlyftarkrok och vik upp ca 15 cm. Sedan är det bara att rulla ihop
mattan så att sand och grus kan avlägsnas med dammsugare eller sopborste.
Rulla långa mattor till hälften från båda ändar.

Inga tunga lyft!
Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör
vändas minst en gång per år, så att gummit
slits lika på båda sidor, för maximal
livslängd. Skötselsanvisningar
finns på www.kabe-mattan.se.
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Så här installeras Kåbe Originalmatta
Generellt gäller att mattan alltid skall placeras på fast och plant underlag.
1. Uppe på befintligt golv.
Mer info. på sidan 13
Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas
dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör
även mattan vara förstärkt.
Mer info. på sidan 20
2. Uppe på befintligt golv.
Mattan kan förses med Kåbe mattramp typ 1 i fram eller
bakkant för att undvika snubbelrisk.
3. Uppe på befintligt golv.
Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den
förses med Kåbe mattramp typ 1 i framkant.
4. ”Försänkt” uppe på befintligt golv.
Kåbe mattramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor . Rampen
ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.
5. ”Försänkt” uppe på befintligt golv.
Kåbe mattramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan
ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot
golvet.
6. Försänkt i golv.
Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande
golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.
7. Befintlig försänkning i golv.
Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm
används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.
Mer info. på sidan 21
8. Avlopp under mattan.
Kåbe avloppsbrunn har en rejäl sandavskiljare. Tillverkas med
eller utan vattenlås.
9. Matta på avloppsgaller.
För att få en ”självstädande” ef fekt kan mattan placeras på
Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.
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Referenser
Mattan för alla miljöer!

2

3

1 Moderna muséet, Skeppsholmen, Stockholm.
2 Västermalmsgallerian, Stockholm.
3 Ikea, Älmhult.
4 Lärarhögskolan, Kungsholmen, Stockholm.
5 NK, Stockholm.
6 ONOFF, Halmstad.
7 Millesgården, Stockholm.
8 Skandia, Stockholm.
9 Elmia, Jönköping.
10 Electroluxhuset, Kungsholmen, Stockholm
11 Postens huvudkontor, Solna.
12 SKF huvudkontor, Göteborg.
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Kåbe de Luxe
Damklackssäker

Stomme av
fyrkantsprofil
Kåbe de Luxe är utvecklingen av Kåbe Originalmatta för
entréer där kraven på damklackssäkerhet ska kombineras
med en funktionell entrématta. Kåbe de Luxe är uppbyggd
efter samma tanke som Kåbe Originalmatta men med stomme
av fyrkantsprofiler beklädda med vågfor mig gummilist
för att få rätt täthet med tanke på damklackar na.
Mattan är rullbar och har två framsidor. Kåbe
de Luxe bör endast användas inomhus.

Teknik
Kåbe de Luxe
Fyrkantsprofiler: Aluminiumlegering EN AW-6063-T6
Dimension 12 x 12 x 1 mm.
Gummilist:

Svart eller grå. Blandning som är speciellt
motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. EPDM 70° Shore, dimension
22 x 3,7 mm.

Ändprofil:

U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:

22 mm.

Mattstorlek:

Måttbeställda max 1740 x 2000 mm i
ett stycke.

Sammanfogning: Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri
stålvajer.
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Vikt:

Cirka 11 kg/m2.

Ytbehandling:

Kåbe de Luxe levereras som standard i
naturaluminium men kan även fås med
guld- eller svartanodiserat aluminium.

Kåbe Eko
Mattan i naturmaterial

Exklusiv klassiker
Ursprungsmodellen för den första Kåbemattan i moder niserad
nytappning. Uppbyggd av trästavar och gummilist som det
en gång började på 1940-talet. En entrématta för den
exklusiva entrén med krav på god estetik i samklang med
god funktion. Mattan är rullbar och har två framsidor. Kåbe
Eko bör endast användas inomhus.

Ursprungsmodellen i
moderniserad
nytappning.

Teknik
Kåbe Eko
Trästavar:

Furu, dimension 17 x 12 mm.

Gummilist:

Svart eller grå. Blandning som är speciellt
motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. EPDM 70° Shore, dimension
22 x 3,7 mm.

Ändprofil:

Ek, dimension 20 x 22 mm som kan
bekläs med mässingslist.

Matthöjd:

22 mm.

Mattstorlek:

Måttbeställda max 1500 x 2000 mm i
ett stycke.

Sammanfogning: Gummilister och trästavar sammanfogas
med klammer. Mattan hålls ihop av
Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.
Vikt:

Cirka 19 kg/m2.

Ytbehandling:

Trästavarna betsas och klarlackas.
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Kåbe Ingjutningsramar
och Kåbe Mattramp
Kåbe Ingjutningsramar
Kåbe Ingjutningsramar tillverkas av speciallegerad aluminium vilket gör
dem rostfria och resistenta mot betong. Ingen behandling er fordras före
ingjutning. Ingjutningsramarna kan även fås i guld- eller svar tanodiserat
utförande.
Kåbe Ingjutningsramar är mycket lätthanterliga tack vare sin låga vikt.
Vi levererar även ingjutningsramar i var mförzinkat stål, rostfritt syrafast
stål och mässing.

För hopmontering på plats
Kåbe Ingjutningsramar för hopmontering
på plats levereras i önskade längder med
gerade hörn och monteras enkelt ihop på
plats vilket ger låga fraktkostnader och
snabba leveranser.

Färdiga från fabrik
Kåbe Ingjutningsramar färdiga från fabrik
förses som standard med vridbara kramlor
som är nitade mot den undre flänsen. Kramlorna vrids enkelt i önskad riktning i samband med ingjutningen.

Kåbe Mattramp
Kåbe mattramp typ 1 eller 2 används för ovanpåliggande
mattor eller skrapgaller. I första hand i entreér där man vill
förbättra sin avtorkningsfunktion men ej har möjlighet att
göra en försänkning i golvet av praktiska eller ekonomiska
orsaker. Ramperna är till för att undvika snubbelrisk och
skydda mattans kanter.

För mer information om dessa produkter,
besök www.kabe-mattan.se
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Kåbe Avloppsgaller
och Avloppsbrunnar

Kåbe Avloppsgaller

Kåbe Avloppsbrunnar

Fribärande varmförzinkat öppet stålunderrede till Kåbe
Originalmatta. Används för att få en självstädande funktion
då smutsen från skorna faller igenom både matta och avloppsgaller ner i en djupare försänkning. På så vis blir entrémattan nästintill självskötande året runt. Uppsamlad smuts
behöver bara avlägsnas kanske 1-2 gånger/år beroende
på trafikintensitet och årstid.

Kåbe avloppsbrunn i rostfri stålplåt SS 2343 gjuts in under
Kåbe Originalmatta och ansluts till avloppsledning för vattenavledning.

Kåbe avloppsgaller är uppbyggt av gallerdurk med en påsvetsad perforerad plåt som fungerar dels som plant och
fast underlag utan att skada mattan och dels som fläns mot
upplagskant.

Brunnen finns i två modeller, 600 S med sil och stos för sidoanslutning och 600 VLS med sil och stos för sidoanslutning
samt vattenlås. Brunnen är försedd med vikbara kramlor som
kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen.
För mer information om dessa produkter,
besök www.kabe-mattan.se

600 S

600 VLS
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Kåbe-Mattan
Totalleverantör av entrémattor och skrapgaller

Sturups Flygplats, Malmö.
Kåbex Specialgaller med räfflad gummilist.

Kåbe-Mattan har ett stort urval av entrémattor och skrapgaller utöver det sortiment vi har nämnt i denna broschyr.
Vi kan erbjuda kombimattor, gummimattor, plastmattor,
kokosmattor, textilmattor och skrapgaller med eller utan ben.

För mer information om dessa produkter,
besök www.kabe-mattan.se.

Kombimattor

Gummimattor

Kåbe Kombi Borst - Textil - Gummi
Damklacksvänlig och slitstark rullbar skrapmatta av aluminium
som finns i följande alter nativ: Kåbe Kombi Borst, Kåbe
Kombi Textil och Kåbe Kombi Gummi.

Kåbex Senior
Helgjuten vågräfflad naturgummimatta med glidsäker baksida. Matthöjd 20 mm.

Kåbe Multiguard
Damklacksvänlig kombinerad skrap- och torkmatta med 2
framsidor, för inomhusbruk.
Broxoflex
Rullbar borstmatta av aluminium och svar t borst.
Kåbe CoroTec
Damklacksvänlig inom- och utomhusmatta där du själv kan
kombinera skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister
i en mängd olika färgkombinationer.

Kåbex Junior
Likadan matta som Kåbex Senior men med matthöjd 10 mm.
Kåbex Ribbmatta
Helgjuten rakräfflad naturgummimatta i svart eller grått.
Kåbex Ringgummimatta
Helgjuten dränerande naturgummimatta.
Kåbex Ringgummimatta med borstar
Ringgummimatta med nylonborstar för ökad avskrapningseffekt.
Jaguarmattan
Entrémattssystem av byggbara moduler.
Lejonmattan
Entrémattssystem av byggbara moduler.
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Kåbe Kombi Borst

Kåbex Senior

Astro Turf

Specialgaller

Kåbe Kombi Borst

Kåbex Junior

Kåbe APM

Specialgaller, gummilist

Kåbe Multiguard

Kåbex Ribbmatta

Nomad Terra 8100

Kokosplysch, natur

Coral Brush Activ

Kåbex Rutgaller

Broxoflex

Kåbex Ringgummi

Nomad Terra 6050

Kokosplysch, röd

Coral Classic

Kåbex SM-galler

Kåbe CoroTec

Ringgummi med borst

Kåbe Looper

Kokosplysch, svart

Coral Duo

Kåbe Pressgaller

Textila mattor
Jaguarmatta

Kåbe Coral Brush Activ
En textil absorptionsmatta för den finare smutsen och fukten
som finns kvar när man passerat skrapmattan.
Kåbe Coral Classic
En textil gångmatta för trapphus och korridor. Reducerar
problem med t.ex. stegljud och hala golv.

Lejonmatta

Plastmattor
AstroTurf
Den klassiska "gräsmattan" som med sina spänstiga strån
sprätter bort smutsen från skorna och samlas i mattan.
Kåbe APM
Arbetsplatsmatta som förbättrar arbetsmiljön där man går
och står mycket.
Nomad Terra 8100
Dränerande öglevinylmatta, höjd 16 mm.
Nomad Terra 6050
Öglevinylmatta med tät baksida, höjd 9 mm.
Kåbe Looper
Extremt slitstark och lättstädad entrématta med 2-färgade
vinylöglor för inomhusbruk.

Kåbe Coral Duo
En kombination av Coral Classic och Coral Brush Active
med ribbmönster.

Skrapgaller
Kåbex Specialgaller
Damklackssäkert fribärande skrapgaller i varmförzinkat stål.
Ett skrapgaller för utvändigt bruk som tål både väder och
vind. Kåbex Specialgaller finns i två utföranden. Med
stansad stålprofil eller med räf flad gummilist för minskad
halkrisk.
Kåbex Rutgaller
Skrapgaller i varmförzinkat stål med plattstänger i båda
riktningarna.
Kåbex SM-galler
Entrégaller av sträckmetall för den lite mindre entrén där man
har krav på god skrapför måga och stor genomsläpplighet.

Kokosmattor

Kåbe Pressgaller
Robust skrapgaller i varmförzinkat stål som klarar stora påfrestningar.

Kåbe Kokosplysch
Kokosmatta med vertikalt stående fibrer av högsta kvalité.
Finns i tre färger, ljus naturfärg, röd eller svart.

För mer information om dessa produkter,
besök www.kabe-mattan.se.
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SVERIGE

PORTO BETALT

Returadress: Kåbe-Mattan AB, Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta

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

Kåbe-Mattan AB
Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta • Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59
mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se
Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

www.industrireklam.se
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Gå in på www.kabe-mattan.se

