COMBO 9 mm
Combo 9 mm korkovarma tuulikaappimatto on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön ja se
soveltuu erityisen hyvin esim. hotellien, ravintoloiden, baarien ja muiden edustavien tilojen
sisäänkäynteihin. Suositeltavia kohteita ovat myös kaupat, marketit, taloyhtiöt sekä liike- ja
teollisuuskiinteistöt. Maton tyylikäs kaarikuviointi raapii tehokkaasti karkeankin lian pois
kengänpohjista ja estää lian siirtymisen sisätiloihin.

Combo 16 mm
7 mm

Combo 9 mm

Yhdistämällä Combo 16 mm ja Combo 9 mm moduuleja voidaan
rakentaa tekstiilimatoille mattosyvennys. Tekstiili- ja ritilämaton
vuorottelulla saadaan aikaiseksi erittäin tehokas ratkaisu
sisäänkäynteihin.

Combo 9 mm matto on liitettävissä yhteen Combo 16 mm
moduulien kanssa. Moduuleja yhdistelemällä voidaan
rakentaa kätevästi 7 mm syvä mattokaukalo tekstiili-,
käytävä-, mainos- ja esim. logomatoille.
Combo 16 mm matto muodostaa syvennyksen seinämät,
joten tekstiilimatto pysyy tukevasti paikallaan eikä pääse
liikkumaan. Näin yhdistämällä Combo 16 mm ja Combo
9 mm ritilämatot ja esim. mainosmatot voidaan luoda
ennen näkemättömän näyttäviä ja tyylikkäitä sisäänkäyntejä.

Mattosyvennykseen voidaan sijoittaa käytävä-, mainos-, tai logomattoja.
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COMBO 9 mm
Moduulirakenne
Moduulirakenteinen Combo voidaan tehdä
erilaisiin muotoihin. Moduulien avulla matosta
voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja
sillä voidaan peittää laajoja tai epäsäännöllisiä
alueita. Matto toimitetaan määrämittoihin
leikattuna ja kasattuna.

Helppohoitoinen
Combo on helppo pitää puhtaana. Kengistä
irronnut lika putoaa maton avonaisen rakenteen
läpi lattialle, josta se on helppo siivota pois.
Kevyt ja helppohoitoinen Combo -matto on
rullattavissa kulkusuuntaan.

Kitkanystyrät ja vesiurat
Combon pintakuvion kitkanystyrät estävät
liukastumista märällä tai kylmällä matolla.
Matossa on alapuoliset vesiurat, jotka
mahdollistavat veden virtaamisen pois.

Asentamalla mainos- tai logomatto mattosyvennykseen
saadaan aikaiseksi todella näyttäviä sisäänkäyntejä.

TEKNISET TIEDOT:
Materiaali:

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

Moduulikoko:

400 x 140 mm. Matto toimitetaan määrämittoihin leikattuna.

Paksuus:

9 mm

Paino:

4,7 kg / m²

Väri

Harmaa

Käyttölämpötila:

-35ºC - +70ºC

Emissiot:

ISO 16000-9: TVOC luokka A+
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