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V-Mat DuoPlus
Effektiv entréløsning som fanger det grove snavs

Produktbeskrivelse
Basen i  V-Mat Duo er en udviklet variant 
af markedets mest stabile og mest effektive 
indgangsmåtte; V-Mat.

Øverst er en højabsorberende, hurtig-
tørrende og holdbar tekstilmåtte. V-Mat 
Duo består af 25 x 25 cm store moduler 
(14 eller 20 mm størrelse), der kan  
tilpasses efter kundens krav.

Bruksområde
V-Mat er en indgangsmåtte der passer
perfekt i alle bygninger hvor snavs og 
smuds er et problem. V-Mat begrænser 
snavset til måtteområdet og sikrer derfer 
et renere indeklima. 

V-Mat kan lægges i såvel store som små
indgangspartier.

Kundefordeler
 Mindre at rengøre: Undersøgelser  

viser at ca 80% af alt snavs på gulvet 
kommer udefra i en bygning. Med 
V-Mat kan hele 80% af alt snavset 
standses allerede i døren.

 Enkelt at lægge: Modulerne klikkes 
sammen til den ønskede form.  
Samlingerne mellem modulerne er 
næsten usynlige, takket være den gode 
pasform. Kan let tilskæres ved rør eller 
andre former således at måtten tilpas-
ses indgangspartiet. 

 Enkelt at rengøre: V-Mat modulet har 
en forstærket konstruktion. Det er også 
så tætmasket, at smalle hæle ikke sidder 
fast. På trods af måttens stabilitet, er 
den nem at rulle op, når det er tid til at 
rense både gulvet og måtten.

 Flot og fleksibel: V-Mat har et flot  
og elegant design, som holder sig ren 
og pæn med et minimum af vedlige-
holdelse. V-Mat kan kombineres til  
en skræddersyet éntreløsning.

Artikel nr: Navn: Farve: Størrelse: Emballage: m²/kart EAN

121070 V-Mat Duo 14 mm (OBS! bestillingsvære) Grafit 25 x 25 32 moduler/kart ~ 2 4023103118652

121071 V-Mat Duo 20 mm Grafit 25 x 25 32 moduler/kart ~ 2 4023103118638

513460 V-Mat Duo 14 mm Grafit Tilpasset - -

513461 V-Mat Duo 20 mm Grafit Tilpasset - -

Brugerguide
1. Mål hvor stor indgangsmåtten skal være. 

Måtten kan placeres direkte på gulvet 
eller evt. nedfældes i en fordybning.

2. Vælg en standard karton med 32 moduler 
(lidt under 2 m2) eller en skræddersyet 
løsning. Definer type og antal V-Mat 
Standard og V-Mat Duo Plus - begge er 
kompatible og kan konfigureres efter dit 
valg. Endelig - klik modulerne sammen 
med ”V-mønstret” i samme retning.

3. Klik-samlingen på modulerne kan mon-
teres enten manuelt eller med hjælp af 
en hammer og er nemme at skære til 
den ønskede form.

4. I områder, som ikke har en måttefordyb-
ning i gulvet anbefales anvendelse af en 
aluminiumsramme.

5. Brug en støvsuger til at rengøre måtten, 
hvis snavs er fanget under måtten rulles 
den blot op, for at rengøre nedenunder. 


