T-Mat Smart

Tar effektivt hand om smutsen
samtidigt som den döljer den

Produktinformation

Användarfördelar

80% av smutsen i byggnader kommer
utifrån. Effektiva skrapmattor stoppar
smutsen redan i dörren.
T-Mat Smart är en högklassig textilmatta
som effektivt tar hand om smutsen och
döljer den. Den placeras helst som sista
steget i en komplett entrélösning tillsammans med en skrapmatta eller ensam
där det inte finns plats eller behov av en
skrapmatta. Minskad nedsmutsning gör den
dagliga rengöringen lättare och slitaget
mindre.

Teknisk specifikation
• Öppen klippt lugg av 100% tvistad
polyamid. 950 gr/m²
• Baksida av gummi och vinyl
• Höjd: totalt 8 mm varav lugg 6 mm
• Vikt (totalt): 3 800 gr/ m²
• Vattenbindning: Ca 5,1 L/m²
• Brandklassad: Euroclass Cfl/s

Torkmattor
- textilmattor

Färg

T-Mat Smart

Antracit

T-Mat Smart

Grafit

60 x 90 cm
5 st/kart
140495

Det smarta med T-Mat Smart ligger i
den nya, öppna konstruktionen. Fibrerna
tvistas (tvinnas) så de blir stabila och
klarar av att stå rakt upp. Tack vare det
passerar smutsen och fukten enkelt
ner mellan de tvistade fibrerna och
lägger sig i botten på mattan. Det är
smart eftersom mattan ser ren och fin
ut mycket längre och med bibehållen
funktion.
När mattan ska rengöras släpper de
öppna, tvistade
fibrerna lätt ifrån
sig smutsen.
T-Mat Smart är
tillverkad av 100%
polyamid, ett material med suveräna
egenskaper vad gäller slitstyrka,
färgbeständighet och absorptionsförmåga.

90 x 150 cm
1 st/kart

130 x 200 cm
1 st/ kart

T-Mat Smart torkar snabbt vilket är
perfekt för vårt nordiska klimat.
Baksidan av gummi och vinyl gör att
mattan ligger stadigt mot golvet.
T-Mat Smart levereras med eller utan
kant beroende på önskemål och typ av
montering.

Skötsel
Dammsug mattan regelbundet från varje
dag till någon gång i veckan beroende på
antal passager och väderlek.
Vi rekommenderar att mattan tvättas
regelbundet – vanlig mattvätt s.k. extraktionstvätt, pulver-/skumtvätt eller spolning
med vattenslang.
Hur ofta beror på årstid, passager och
hur mycket smuts som kommer. En bra
tumregel är en gång per kvartal för normalt trafikerade miljöer, tex. kontorsmiljö.

Måttbest.
Löpm 90 cm

Måttbest.
Löpm 135 cm

Måttbest.
Löpm 200 cm
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* Leveranstid 1-4 veckor, fråga vid beställning
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