
T-Mat Smart
Tager effektivt hånd om snavset og skjuler det

Kundefordele
 Det smarte med T-Mart Smart ligger i den nye, åbne konstruk-

tion. Fibrene twistes (snoede) så de bliver stabile og står ret 
op. Takket være det trænger fugt og snavs 
ned mellem de snoede fibre og lægger sig 
i bunden af måtten. Det er smart, da måt-
ten ser ren og pæn ud meget længere, og 
med samme funktion.

 Når måtten skal rengøres slipper de åbne, snoede fibre let 
snavset.

 T-Mat Smart er produceret af 100% polyamid. Et materiale 
med suveræne egenskaber hvad angår slidstyrke, absorptions-
evne og farvebestandighed.

 T-Mat Smart tørrer hurtigt og er perfekt til vores nordiske klima.
 Bagsiden af gummi og vinyl bevirker at måtten ligger fast på 

gulvet selv efter vask.

Vedligeholdelse
Støvsug måtten regelmæssigt - fra hver dag til et par gange om 
ugen afhængig af antal passager og vejret.

Vi anbefaler at måtten vaskes. Hvor tit afhænger af årstid,  
passager og hvor meget snavs der kommer ind. En gang i kvartalet 
er en god tommelfingerregel. 

Produktbeskrivelse
T-Mat Smart er en højkvalitets tekstilmåtte som effektivt tager 
hånd om snavset og skjuler det. T-Mat Smart holder din entré 
længere pæn.

Mere end 80 % af snavset i bygningen kommer ind udefra.  
Med effektive måtter stoppes snavset allerede i entréen. Mindre 
besmudsning gør den daglige rengøring lettere og slitage mindre.

Anvendelseområde
T-Mat Smart er en effektiv og flot tekstilmåtte som passer til de 
fleste entréer. Den placeres helst som sidste trin i en komplet 
entréløsning sammen med en skrabemåtte, eller alene hvis ikke 
der er plads eller behov for en skrabemåtte.

Teknisk specifikation
•	Åben	klippet	luv	af	100%	twisted	polyamid.	980	gr/m²
•	Bagside:	Gummi	og	vinyl
•	Højde:	totalt	8	mm	heraf	luv	6	mm
•	Vægt	(total):	3.800	gr/m²
•	Vandbinding:	Ca	5,1	l/m²
•	Brandklasse:	Euroclass	Cfl/s1
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Torkmattor
- tektilmattor

Farve 60 x 90 cm
5 st/kart

90 x 150 cm 
1 st/kart

130 x 200 cm 
1 st/ kart

Målbest. Løbm 
90 cm

Målbest. Løbm  
135 cm

Målbest.  
Løbm 200 cm

T-Mat Smart Antracit 140495 137234 137235 521282 521271 521272

T-Mat Smart Grafit 137237 137232 521275 521276 521277


