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Mat-in-a-Box | Entrématta som klickas ihop
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Mat-in-a-Box
Entrémattan som levereras i platta paket

✔ Snabb & enkel att installera
• Monteras enkel på plats
• L
 ätt att såga och passa till
•P
 assar både för mattramar och att ligga ovanpå golvet

✔ Lämplig för många olika lokaler
• Kontor, skolor & butiker✝
•K
 larar vagnshjul*
•P
 erfekt för användning där elektroniska avkänningssystem används

✔ Direkt från lagerhyllan
• R
 ing Gradus Scandinavia för att få reda på närmsta lagerhållare

✔ 5 års garanti **
✝ Lämplig för gångtrafik upp till 5000 passager per dag
* Klarar vagnar upp till 400 kg. Baserat på en test med 30 000 passager av en vagn med 4 st 150x45 hjul lastad med 100 kg per hjul.
** 5 års garanti mot tillverkningsfel. Garantin gäller så länge användningområde, installation och regelbunden städning och underhåll följer
Gradus rekommendationer.
Alla Gradus garantivillkor hittar du på www.gradus.com

Produktinformation
•L
 evereras i delar. Förpackningen innehåller 2 m² (16 sektioner/längder á 2m,
kantbit 1x2m och stödlist 1x2m)
• Enkel installation när varje sektion klickas i på plats. (se nedan)
•T
 illverkad av 100% polypropylen inlägg på en svart PVCu skena med mjukare bas
för ljuddämpning
• Stängd konstruktion
• För användning inomhus
• Halkhämmande (HSL ramp test - låg risk att halka)
• Brandklass EN 13501 1 Klass Efl

Profilen:
Visade dimensioner är faktiska.
Illustrationen är visad i 70%
storlek. Mindre ändringar i
produkten kan göras utan
förhandsmeddelande.

Dimensioner
64
60

Inlägg
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Flexibel PVC bas

PVC-u skena

Tillbehör
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MB12SP Kantlist
Svart pvc

Profilen:
Visade dimensioner är faktiska.
Illustrationen är visad i 70%
storlek. Mindre ändringar i
produkten kan göras utan
förhandsmeddelande.

MB12SU Stöddel
Svart pvc

Tillbehör finns också separat vid behov

Installation
Visad som nedfälld i mattram

Golvyta

Tillskuren MB12SP
Kantlist

Nedfälld ram
Ramlist UMFA12*

Visad med stödstycke

Spackel

Undergolv

MB12SU
Stödstycke

 bs! Kan läggas ovanpå befintligt golv. Använd då ramplisten RAM012 - se gradus.com
O
för mer info

Kulöralternativ på inlägg
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