COMBO 11 mm
Combo 11 mm tuulikaappimatossa on näyttävä poikittainen nauhakuvio yhdistettynä kitkanasta
vyöhykkeisiin. Maton rakenne sitoo tehokkaasti likaa ja samalla pistemäiset kitkanastat estävät
liukastumisia. Kotimaisen Combo maton rakenne on korkoystävällinen, mutta siitä huolimatta se
kerää tehokkaasti likaa jalkineista maton poikittaisuriin. Kengistä irronnut lika putoaa maton
avonaisen rakenteen läpi lattialle, josta se on helppo siivota pois.
Kestävä Combo 11 on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön ja se on suunniteltu kovan kävely- ja
kärryliikenteen sisäänkäynteihin. Tiiviin pintakuvioinnin ansiosta matto kestää kovaa kulutusta ja
maton ylittäminen ostoskärryillä on vaivatonta. Suositeltavia käyttökohteita ovat kauppakeskukset,
marketit, pankit, hotellit, liike- ja teollisuuskiinteistöt, mutta Combo soveltuu myös hotellien ja
ravintoloiden sisäänkäynteihin.

Combo 11 on erinomainen lianpysäyttäjä
kohteissa, joissa matolta vaaditaan
helppohoitoisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.
Combo 11 urat keräävät suuren määrän likaa ja
hiekkaa. Lika jää tuulikaappiin, eikä siirry
eteenpäin kiinteistön sisätiloihin.
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COMBO 11 mm
Moduulirakenne
Combo 11 on moduulirakenteinen, minkä johdosta se voidaan rakentaa erilaisiin mittoihin ja
muotoihin. Moduulien avulla matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan
peittää laajoja alueita, joten Combo soveltuu lähes jokaiseen tuulikaappiin ja sisäänkäyntiin. Matto
toimitetaan tehtaalta määrämittoihin kasattuna ja leikattuna. Asennuskohteessa mattojen mahdollinen liittäminen toisiinsa on helppoa neppariliitosten ansiosta. Nepparit voidaan kiinnittää kätevästi esim. vasaralla, joten tarvetta erikoistyökaluille ei ole.
Helppohoitoinen
Combo 11 mm tuulikaappimattoa on miellyttävä käsitellä ja se on helppo pitää puhtaana. Pintalika
voidaan poistaa kätevästi imuroimalla ja myös alusta on helppo pitää puhtaana. Kengistä kerääntynyt hienojakoinen lika putoaa maton avonaisen rakenteen läpi lattialle, josta se on helppo siivota
pois. Kevyt ja helppohoitoinen Combo 11 matto on rullattavissa kulkusuuntaan, joten sitä ei tarvitse
siirtää pois paikaltaan siivouksen ajaksi. Matto voidaan yksinkertaisesti rullata ylös, jolloin lattian
pinta on helppo puhdistaa.

Liittämällä Integra 11 ja Combo 11 moduulit
yhteen saadaan aikaiseksi käytännöllinen
monitoimimatto, jossa yhdistyy kahden
laatumaton parhaat ominaisuudet.

Combo 11 mm tuulikaappimaton pintakuvion
pistemäiset kitkanastat estävät liukastumista
märällä tai kylmällä matolla.

TEKNISET TIEDOT:
Materiaali:

UV-suojattu vinyyli/NBR, kestää kemikaaleja ja öljyjä.
100 % kierrätettävä.

Moduulikoko:

305 x 183 mm

Paksuus:

11 mm

Paino:

6,6 kg / m²

Väri:

Harmaa, musta

Käyttölämpötila:

-35ºC - +70ºC
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