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KÖPCENTER

 ͭ Mall Of Scandinavia, Solna 

 ͭ Bromma Blocks, Bromma

 ͭ Triangeln, Malmö

 ͭ Stinsen Köpcenter, Sollentuna

 ͭ Knalleland, Borås

 ͭ Norby Köpcenter, Strömstad

 ͭ Skärholmen, Stockholm

 ͭ Tanum Köpcenter, Tanum

 ͭ Uppsala Galleria, Uppsala

 ͭ Mölndal Galleria, Mölndal

 ͭ Burlöv Center, Burlöv

 ͭ Nova, Lund

 ͭ Kungälvs Köpcenter, Kungälv

 ͭ Orminge Köpcenter, Stockholm 

VARUHUS

 ͭ IKEA, Älmhult

 ͭ IKEA, Borlänge

 ͭ IKEA, Jönköping

 ͭ IKEA, Stockholm

 ͭ IKEA, Uddevalla

 ͭ IKEA, Umeå

 ͭ Bauhaus, Bromma

 ͭ Bauhaus, Kalmar

 ͭ Bauhaus, Oulo Finland

 ͭ Bauhaus, Sundsvall

 ͭ Bauhaus, Göteborg

RESTAURANGER

 ͭ Le Croissant, Göteborg

 ͭ Vapiano, Göteborg

 ͭ Vapiano, Stockholm

 ͭ Cafe Azalea, Göteborg

 ͭ Västra Station, Malmö

 ͭ Sveavägen, Stockholm

KONTOR 

 ͭ Gina Tricot, Borås

 ͭ Wideco, Borås

 ͭ Frölunda Svets, V.Frölunda

 ͭ Sweco Ullevi, Göteborg

 ͭ Bravida, Göteborg

 ͭ Liljevalls Arkitekter, Göteborg

 ͭ Semcon, Göteborg

 ͭ Dock’ ums, Malmö

 ͭ TvåTumFyra, Mölnlycke

 ͭ Bravida, Mölndal

 ͭ Nibe, Markaryd

 ͭ Scania, Oskarshamn

 ͭ Jernhusen Kungsbrohuset, Stockholm

 ͭ Aftonbladet, Stockholm

 ͭ Tanum Kommun, Tanum

 ͭ Vasakronan, Värtahamnen

 ͭ Terrestar, Torslanda

 ͭ SEB, Solna

 ͭ Vasahuset, Stockholm

HOTELL

 ͭ Clarion Post Hotell, Göteborg

 ͭ Nääs Fabriker, Göteborg

 ͭ Tower Hotell, Kista

 ͭ Quality Hotel Friends, Solna

 ͭ Choise Hotel Arena, Stockholm

 ͭ Quality Hotel Globe, Stockholm

 ͭ Scandic, Stockholm

SJUKHUS

 ͭ Angereds Läkarstation, Angered

 ͭ Östra Sjukhuset, Göteborg

 ͭ Sahlgrenska, Göteborg

 ͭ Rågårdens Rättspsyk, Göteborg

 ͭ Vårdboende Masten, Malmö

 ͭ Folktandvården V. Hamnen, Malmö

 ͭ Mölndals Sjukhus, Mölndal

 ͭ Näl, Trollhättan

 ͭ Dicksonska Stiftelsen, V.Frölunda

 ͭ Otiumhuset Vårdhem, Göteborg

 ͭ Vegahemmet, Göteborg

BUTIKER

 ͭ LIDL, Borås

 ͭ Lindex, Borås

 ͭ Lindex, Göteborg

 ͭ Lindex, Nödinge

 ͭ Lindex, Helsingborg

 ͭ Lindex, Malmö

 ͭ Lindex, Karlshamn

 ͭ Lindex Kungsgatan, Stockholm

 ͭ Batterilagret, V Frölunda

 ͭ Synsam, Göteborg

 ͭ Färgbolaget Colorama, Kungälv

 ͭ Handelscenter, Lidköping

 ͭ Colorama, Mölnlycke

 ͭ ICA, Norrköping

 ͭ Hemtex, Stockholm

 ͭ Hemtex, Skellefteå

 ͭ HM, Stockholm

 ͭ Apoteket Hjärtat, Umeå

 ͭ Apoteket Hjärtat, Uppsala

 ͭ Apoteket Hjärtat, Boxholm

 ͭ Bilia Sisjön, Göteborg

 ͭ Skoda Sisjön, Göteborg

 ͭ Hedin Bil, Halmstad

OFFENTLIGA BYGGNADER, 

 ͭ Lunds Tingsrätt, Lund

 ͭ Landarkivet, Göteborg

 ͭ Domstolen Hovrätten, Jönköping

 ͭ Mimers Hus, Kungälv

 ͭ Kulturhuset, Landvetter

 ͭ Tingsrätten, Helsingborg

 ͭ Malmö Stad, Malmö

 ͭ ABF Huset, Stockholm

 ͭ Vasa Huset, Stockholm

 ͭ Kungsbrohuset, Stockholm

SKOLOR

 ͭ Bodaskolan, Borås

 ͭ Chalmers Tekniska, Göteborg

 ͭ Ullevi Sportgymnasium, Göteborg

 ͭ Idrottshögskolan, Göteborg

 ͭ Fridaskolan, Göteborg

 ͭ Högskolan, Karlskrona

 ͭ Sporthall Mimershus, Kungälv

 ͭ Förskola Dalby, Lund

 ͭ Lunds Universitet, Lund

 ͭ Strandskolan Klagshamn, Malmö

 ͭ Örtagårdskolan, Malmö

 ͭ Stångbönans Förskola, Malmö

 ͭ Maria Förskola, Malmö

 ͭ Flundran Skola, Malmö

 ͭ Trevnaden Skola, Malmö

 ͭ Sporthall, Väröbacka

 ͭ Elmeskolan, Älmhult

 ͭ Battsam, Karlskrona

 ͭ Herretorpsskolan, Vellinge

 ͭ Hubertusgården, Lund

 ͭ Backaskolan, Malmö

 ͭ Mariedalsskolan, Vänersborg

 ͭ Skola, Staffanstorp

 ͭ Int High school, Göteborg

 ͭ Linden Förskola, Malmö

 ͭ Önneredsskolan, V. Frölunda

 ͭ KTH, Stockholm

BOSTÄDER

 ͭ Swedbergska tomten, Kungsbacka

 ͭ Söderstaden, Kungsbacka
 ͭ Grepen Fastigheter, Lidköping

 ͭ PSAB, Mölnlycke

 ͭ Mölndal Galleria bostäder, Mölndal

 ͭ KV Masken, Västerås

 ͭ Pellerins, Göteborg

 ͭ Förbo, Mölnlycke

Referenser GEGGUS entrémattor



DESIGN OCH OPTIMAL FUNKTION 

Entrén är det första intrycket. Material med hög kvalité som marmor, 
granit och parkett används för att skapa en välkomnande atmosfär 
för kunder och besökare. Ett bra mattsystem måste skydda entrén 
från smuts, fukt och skador. Samtidigt måste det passa in i 
designen och ge ett enhetligt intryck. 

TopClean-systemet kombinerar effektivt uppsamling av smuts med en 
mångfald av olika kombinationer i ett system. Ett brett utbud av 
profilhöjder, profildistanser samt många olika färger finns tillgängligt. 
Vi erbjuder också specialmåttade mattor enligt dina önskemål. 
TopClean-systemet är tillverkat för att du som kund skall få högsta 
kvalitet och standardmattorna kan fås inom fem arbetsdagar.

Katalogen presenterar ett stort antal olika möjligheter och vi hjälper 
gärna till att planera er entrézon. 
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The Blue Angel
The Blue Angel – Tysklands äldsta miljöcertifikation – har satt upp 
normer för att skydda människor och miljö i årtionden. The Blue Angel-
certifikatet är en garanti för att produkten håller hög kvalitet och är särskilt 
miljövänlig. Top Clean XL GREEN MOTION tilldelades Blue Angel-certifikatet 
på grund av att den är helt återvinningsbar och sin långa hållbarhet.
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Bland certifikaten för hållbara byggnader har DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen – German Sustainable Building Council) systemet karaktäriserats för dom omfattande 
bedömningsmetoder man använder. För att få DGNB certifikat måste man uppfylla en mängd 
olika kriterier för hållbarhet. DGNB certifikats konceptet tar med i beräkningen alla viktiga 
aspekter på hela livscykeln på en byggnad.Den här omfattande bedömningen av alla kompo-
nenter inkluderar också en byggnads golv vårds system. Top Clean Entrématts system bidrar 
till byggnadens hållbarhet med sin höga kvalite och långa livscykel. Det helt återvinningsbara 
mattsystemet ”GREEN MOTION” har tillverkats för detta ändamål. 

Medlem av DGNB

Tyska företaget för hållbart byggande 
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1

2

3

Syftet med vårt Entrématts 
system är att det har många 
olika användningsområ-den, 
utomhus, inomhus och 
mellanlig-gande. Mattprofiler 
med olika inlägg samlar upp 
smuts och fukt på utsidan av 
byggnaden och reducerar 
risken för olyckor på ett halt 
golv. Tack vare en mångfald 
av olika höjder, material och av 
olika tjocklekar, så har vi 
möjlighet att tillhandahålla den 
optimala lösning-en med kvalité 
”Handmade in Germay” för 
entré zooner. 

Utomhus (uppsamling av smuts ex. grus och sand)

Passeringszon (högt trafikerade entréområden)

Inomhus (uppsamling för fukt och smuts)

1

2

3



1PLANERING FÖR ENTRÉOMRÅDEN 

 13

Utomhus (uppsamling av 
smuts ex. grus och sand )

Utomhus

1 2 Passeringszon (högt  
trafikerade entréområden)

Utomhus

Inomhus

3 Inomhus (uppsamling 
för fukt och smuts)

Inomhus

Ribbad matta Räfflat gummi 

13

Ribbad matta med skrapprofil Räfflat gummi med borstprofil

1 23

Ribbad matta med borstprofil Räfflat gummi med kassettborste 

1 22 3

Ribbad matta med Kassette Borstar Kassette Borstar 

12 3

Exempel på användningsområden
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Standard
För Entré zoner med Normal trafik

Matt höjder

Användnings områden
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Inlägg / ytterligare profiler

Ribbad matta ECONYL® Räfflat Gummi Kassette Borstar Skrapinlägg Borstprofil

Tung trafik
För Entré zoner med tung trafik. 
Passar för kundvagnar på  
shopping center eller resväskor  
på flygplatsen. 

Extrem trafik
För Entré zoner med myck et hög  
belastning. Kundvagnar, pallturck och 
gaffeltruck kan användas i dessa entré 
zoner.

Top Clean TREND®

Top Clean LIGHT

Top Clean TREND® XL

Top Clean BRUSH

Top Clean STABIL

Top Clean STABIL XL

Top Clean OBJEKT

Top Clean HIGH
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Top Clean Matt system förhindrar stegljud
Ljudnivån från gångtrafiken kommer omedelbart att öka om stegen görs 
direkt mot golvet. Även ett litet avbrott i isoleringen kan generera ett 
hörbart stegljud.Alla Top Clean Entrémattor har en unik och högeffektiv 
ljudisolering. Varje komponent i vårt om fattande sortiment kommer med 
en ljudabsorberande gummiprofil. 

Vidareutveckling och förbättring görs av vårt redan väl utvecklade 
system som höjer tröskelvärdet för ljudisolering. Vi har nu inkluderat 
vår ljudisolering i de tunna skrapinlägg på Top Clean systemet. Alla kom-
binationer med borstprofiler, skrapinlägg,ribbad matta, räfflat gummi 
och Kassett Borstar har en effektiv stegljuds absorption på grund av 
underliggande gummiben. Tack vare sin livslängd och höga hållbarhet 
är denna teknologi överlägsen jämfört med skummaterial.

Hela sortimentet har ett mycket  
effektivt system för ljudisolering

En högeffektivt gummiunderlag/ ben  
under profilerna reducerar stegljud.

Shhhhh...
Ljudsäkert !
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Planering för Mattor, Ramar och Mattbrunn

2. Delning i gångriktningen

Korrekt

1. Delning i profillängder

Korrekt

Felaktigt

➔ Kundservice:
Allt från en källa… Vi erbjuder våra kunder en flexibel och mobil
service för mätning och installation av mattorna (digital mätning)
Tillgänglig på begäran mot en extra kostnad.

➔ Mattor för tungt trafikearde:
För entréområden med tung trafik (flygplatser, livsmedelsaffärer,
köpcentra etc.) vi rekommenderar vår aluminiumprofilmattor Top
Clean STABIL, Top Clean OBJEKT och Top Clean HIGH som uppfyller 
dessa krav. (inomhusmiljö se sid 32-39; utomhusmiljö se sid 48-55 ). 

➔ Optimerad passform:
En matta bör alltid vara i en ram som är i nivå med golvet. Beskriv-
ning på mätning och installation finns på sid 77. 

➔ Installation av mattor utan ram:
Top Clean TREND® matta i 10 och 17 mm versionen kan utrustas
med en ramp profil som läggs direkt mot golvet och därför inte
behöver en nedsänkning i golvet (se sid 80). 

➔ Beställning av ett system:
Om det består av en ram med matta eller mattbrunn var noga att
mäta yttermåtten på ramen (se sid 18).

➔ Befintliga vinkelramar:
Om det redan finns ramar ingjutna var noga att mäta innermåtten 
på ramen. Vi reducerar måttet med 5 mm för att mattan skall passa 
(se även information om toleranser på sid 18).

➔ Specialdesign:
För specialdesign (se sid 71) vi rekommenderar en vädertålig och 
hållbar PVC mall.

➔ Vid beställning tänk på följande:
Top Clean mattor för entrér, specificera alltid profillängden och 
trafikriktningen (se faxformulär sid 82).

➔ Dränering:
Vid installation med vinkelram eller mattbrunnar utomhus bör 
dränering finnas så vattnet kan föras igenom eller kopplas det till 
ett dräneringssystem.

➔ Mattor som delas i flera delar:
För stora entréområden med mattor som överstiger mer än 300 cm 
och / eller vikt på mer än 50 kg bör delas upp på flera delar, annars 
kommer dom att bli för klumpiga eller tunga för att installeras och 
underhållas.

Huvudstråket i mattan för gångtrafiken 
bör inte delas i profillängden
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Kopplingar för större mattor

Kopplingar är permanent fastsatta i mattan, inte medskickade för installation.

Kopplingar för profillängd

När man installerar en större matta, kopplar man ihop delarna med hög kvalitativa V2A stål kopplingar. Våra premium entrémattor är lätta att 
installera och demontera tack vare det enkla utprovade kopplingsmetoden som förhindrar glipor mellan mattdelarna.

I kontrast till våra konkurrenter, skickar vi inte bara med kopplingar som kunden själv får installera utan vi sätter på dom i fabriken så dom redan 
sitter på plats.

När mattan är delad i profillängden, kopplingar är fixerade på en rad ställen som sedan passar in i hål på den motsatta delen när mattan installeras. 
Detta säkerställer att aluminumprofilerna passar samman och inte flyttar sig.

När man går över mattan syns knappt var delarna i mattan är ihopsatta. När mattan delas i gångriktningen, måste kanske profilerna hakas i 
kopplingarna motsatt.

Svarta distanser säkerställer korrekt mellanrum på profilerna. Delningslinjerna i gångriktningen är så gott som osynliga när man går över mattan. 
Tack vare vår hög kvalitativa metod, även i stora entréer med mattor så får man intrycket av att mattan är i en del.

Kopplingar för gångriktning
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Vad är viktigt att tänka på när man installerar  
en Aluminium Profil Mattor?

Standardtoleransen för utvidgning av vårt mattsystem är 2.0 till 2.5 mm på alla fyra sidor; dvs att 4-5 mm dras av från den inre ramdimensionen 
till den färdiga mattdimensionen i båda riktningar (gångriktningen och profilriktningen).

Aluminiumprofiler kan utvidga sig om de utsätts för värme. Standardtoleransen vid stora mattor kan vara för liten.Om mattan utsätts 
för stark solstrålning kan mattan spänna i ramen eller till och med böjas där de delar är anslutna, om inte tillräcklig tolerans givits 
i profillängden.

Ge ytterligare tolerans i profillängden vid installation av stora mattor enligt följande tabell:

Profil längd 
(Total tjocklek, även för flerdelade mattor)

Tolerans i profillängden 
(Tolerans i gångriktingen förblir 4 - 5 mm)

 upp till 6 m  4  mm – 5 mm

  6 m – 10 m  6  mm – 7 mm

 över 10 m  8  mm – 10 mm

Vid beställning av ram och matta så kommer vi att beräkna den tillräckliga utvidningstoleransen enlig ovanstående tabell. Bredden av ramen 
kommer att läggas på.

Exempel: Mattsystem med yttre ramdimension på 8 m profil längd

Yttre ramdimension 8 m 8.000 mm
minus ramens bredd 2 x 3 mm → RIM  - 6 mm
minus tolerans 6 – 7 mm → MFM - 7 mm

Mattprofillängd  7.987 mm

Tänk på: Vid beställning av ett 
standard-mattsystem (färdiga 
mått) ansvarar beställaren för 
att ge tillräckliga toleranser.

exakt mattstorlek (MFM)

inre ramdimension (RIM)

yttre ramdimension (RAM)

ut
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 4
 - 

5 
m

m

utvidgning enligt tabell

rambredd  
3 mm

G
eh

ric
ht

un
g

Profillänge 
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Hur man gör en mall  
för specialmattor

När man beställer specialdesignade mattor med utskärningar, diagonaler eller rundade skärningar behövs ibland mallar för tillverkning för att få det 
exakta resultatet. Det bästa materialer för att göra en mall är att använda styvare pvc ark. Det här väderbeständiga materialet har hög stabilitet och 
bästa förutsättningar för att mattan skall passa exakt. Var noga med att mallen rullas ihop när den transporteras. Den får aldrig vikas. 

.Hur man gör en perfekt mall:

• Välj ett material som är stabilt. det bästa material är styva PVC ark.

• Kanterna måste vara prydligt avklippta.

• Skriv inga mått på mallen.

• Om mallen är för liten kan du lägga till en bit genom att tejpa på en bit..

Märk upp mallen enligt följande:

Märk ovansidan och märk ut gångriktning, profilriktningen och storlek för matta med T-Profil märk ut var den ska vara.

1) Märk uppsidan med ”upp”.

2) Märk gångriktning med en pil.

3) Märk profilriktningen.

4) Märk måtten enligt följande yttermått på ramar  = RAM 
 Invändiga rammått  = RIM  
 exakt mått på mattan  = MFM

5) För T-Profil mattan märk upp varje sektion för sig-lägg inte ihop sektionerna.

2)
 G

ån
gr

ik
tn

in
g

5) Märk upp sektionen

3) Profil riktning

4) RAM eller RIM eller MFM

1)  Ovans idan av  mal len
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 blå, svart, grå  4 borstar i rad  3 borstar i rad

Borstprofiler

 svart  4 borstar i rad  3 borstar i rad

Räfflat Gummi Kassett Borstar grå

Överblick av Färger

 060 blå, slitstark ribbad matta

 070 röd, slitstark och finribbad matta

 050 grön, slitstark ribbad matta

 100 blågrå, slitstark ribbad matta

 110 violett, slitstark ribbad matta

 090 brun, slitstark ribbad matta

 020 ljusgrå, slitstark och finribbad matta

 030 mellerad beige, slitstark och finribbad matta

 010 antracite, slitstark och finribbad matta

 080 sand, slitstark ribbad matta  120 blåviolett, slitstark ribbad matta 040 mellerad blå, slitstark och finribbad matta

Standardfärger för ribbad matta Specialfärger för Ribbad matta (ej tillgänglig för alla profilhöjder)

En extrakostnad tillkommer – förfrågan på leveranstiden

 130 svart, slitstark ribbad matta  150 svart-grön (ECONYL®)

Kassette Borstar svart
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Matt höjd
Top Clean mattor med Aluminiumprofiler ca. 10 mm ca. 17 mm ca. 22 mm ca. 27 mm ca. 42 mm

Top Clean TREND® (inomhus sid. 26 – utomhus sid. 42) • • • • –

Top Clean TREND® XL (inomhus sid. 28 – utomhus sid. 44) – – • – –

Top Clean STABIL (inomhus sid. 32 · utomhus sid. 48) • • • –• –

Top Clean STABIL XL (inomhus sid. 34 · utomhus sid. 50) – – • • –

Top Clean OBJEKT (inomhus sid. 36 · utomhus sid. 52) – – • – –

Top Clean HIGH (inomhus sid. 38 · utomhus sid. 54) – •– •– –• •

Top Clean LIGHT (inomhus sid. 30) • •– •– –• –

Top Clean BRUSH (utomhus sid. S. 47) – • • – –

Safe Clean TREND (inomhus sid. 61) – • • – –

Överblick på belastning och trafik för Top Clean mattor

Statisk maxbelastning i kg 
per 100 cm2 av området

Kan köras  
över med  
truck eller  

liknande med 
totalvikt

En matta med fullt stöd går att köra över med dynamisk belastning 3):

Top Clean  
entre matta Trafik 1)

Matta liggan-
de på plant 
golv med  
fullt stöd

Matta lig-
gande på 

självbäran-
de underlag 
på tvären av 
profilerna 2)

Rullstol Kundvagn Transportvagn Palllyftare Bil Gaffeltruck

LIGHT 10 Normal 3.000 kg – 350 kg • – – – – –

TREND® 10 Normal 3.000 kg – 350 kg • – – –  – –

STABIL 10 Tung 6.000 kg – 1.000 kg • • • – – –

TREND® 17 Normal 3.000 kg 200 kg 500 kg • • • – – –

STABIL 17 Tung 6.000 kg 250 kg 1.200 kg • • • • – –

TREND® 22 Normal 3.000 kg 300 kg 800 kg • • • •  – –

TREND® XL 22 Normal 3.000 kg 300 kg 800 kg • • • • – –

STABIL 22 Tung 6.000 kg 550 kg 1.600 kg • • • • • –

STABIL XL 22 Tung 6.000 kg 550 kg 1.600 kg • • • • • –

TREND® 27 Normal 3.000 kg 500 kg 800 kg • • • • • –

STABIL XL 27 Tung 6.000 kg 550 kg 1.600 kg • • • • • –

OBJEKT 22 Extrem 10.000 kg 600 kg 2.500 kg • • • • • •

HIGH 42 Extrem 10.000 kg 800 kg 3.000 kg • • • • • •
1) normal = 2800 fotsteg per dag; tung belastning = enl. ovan 2,800; extrem belastning = 5,100
2) Max avstånd mellan stöd: 300 mm (bärkapacitet måste säkerställas när mattbrunn installeras).
3) Trafikering av mattor med Kassett Borstar och skrapinlägg är begränsad. Undvik acceleration, bromsning och manövrering på mattorna!

Prestandatest på Bielefeld University of Applied Sciences: De dynamiska prestandatesterna är utförda på det oberoende universitetet Bielefeld University of Applied 
Sciences. Testerna undersöker prestandan på våra aluminium mattor genom att exponera dem för olika tryckområden och överkörning med truckliftar. Vi sänder gär-
na er de senaste testerna på begäran.
Prestandatest på Department of Civil Engineering at Munich University of Applied Sciences: En testmaskin med en kapacitet på 100t undersöker den statiska kapaci-
teten av våra mattor med ett 10 x 10 cm (100 cm2) tryckskov. Testlaboratoriet på Munich University har godkänts av German Center of Competence in civil Engine-
ering (DIBt). Vi sänder er gärna de senaste testerna på begäran.

 

Belastning · Trafik
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MUSTERTEX T
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MUSTERTEX T

2
MATT SYSTEM 
FÖR  
INOMHUSOMRÅDEN
NORMAL ANVÄNDNING 

24 Top Clean TREND® XL GREEN MOTION  
 med miljövänlig ribbad matta 

25 Top Clean TREND® med återvinningsbar ribbad matta 

26 Top Clean TREND® för stora områden 

28 Top Clean TREND® XL för Stora Områden

30 Top Clean LIGHT ribbad matta

31 Top Clean FLAT – kompakt och super tunn

MATT SYSTEM FÖR TUNG TRAFIK / FÖR EXTREM BELASTNING

32 Top Clean STABIL Tung trafik

34 Top Clean STABIL XL för stora områden

36 Top Clean OBJEKT extrem belastning

38 Top Clean HIGH för Extrem och Hög Belastning
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Aluminium Profil Stark vridstyv aluminiumprofil (legering ENAW 6060 väggtjocklek upp till 1,5 mm) ecoanodiserade E6/EV 1,  
för installation med fullt stöd. Enastående korrisionsresistent. Helt återviningsbar.

Ovansidan Ribbad matta:oblandad, icke latex och hållbar polypropylen. UV resistent med halksäkra egenskaper R 11  
utformad enligt DIN 51130 (Tysk Industristandard), eldbeständig Cfl-s 1 utformad enligt DIN EN 13501-1  
(tysk industristandard) Helt återviningsbar.

Undersidan PVC-fri Gummiprofil med bevisad ljuddämpning. Helt återviningsbar.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A Ø 3 mm. Helt återviningsbar.

Låsning Gängad nippel med skruv rostfritt. Helt återviningsbar.

Profildistans 5 mm. Distanserna är gjorda av vädertåligt gummi (ej pvc). 
Helt återviningsbar.

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION  
miljövänlig ribbad matta 

Vi lägger stor vikt vid hållbarhet på våra produkter. Ett exempel är den nya miljövänliga GREEN MOTION- varianten i Top Clean systemet. Alla delar är 
100% återvinningsbara och kan återlämnas för återanvändning utan kostnad. Den ekoanodiserade profilen med ribbad matta är korrisionsresistent, 
ljudisolerande, enkel att rengöra och är rullbar. GREEN MOTION-systemet är tillgängligt i alla bredder och djup: specialformer är tillgängliga mot extra 
kostnad. 

Standard Färger 

140  
Miljövänlig 

ribbad matta 
antracite

På grund av tekniska begränsningar  
är färgerna endast ungefärliga

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION miljövänlig ribbad matta

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Eko-anodiserad

Rostfri

PVC-fri
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Top Clean TREND® Normal belastning 

Ribbade mattan är av hållbart, smuts- och fukt absorberande material. Borst Profiler och Kassett Borstar skyddar effektivt golv av hög kvalite från 
att förstöras.Borstarna med hög rengöringskraft tar bort smuts som kommer in via gångtrafik exempelvis sand och smuts, som samlas upp i ramen. 
Skrapinlägg mellan profilerna ökar rengörings effekten mera. Ljudisolerande, dimensionellt stabil, rullbar och lätt att städa. Finns tillgänglig i alla 
bredder och längder. Specialformer är tillgängliga mot en extra kostnad. 

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminium profil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 1,5 mm) för installation med fullt stöd.

Ovansidan/ 
Kombinationer

Man kan välja mellan olika installationer eller kombinera olika alternativ:
• Ribbad Matta: UV-resistent slit stark polypropylene, halksäkra egenskaper R 11 enligt DIN 51130  

(Tysk Industi standard). 
• Skrap profiler tillverkade av stark och tålig aluminium profiler.
• Borst profiler är tillverkade av tålig polyamid 6.
• Kassett Borstar är tillverkade av tålig, slitstark polyamid 6, halksäkra egenskaper R13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan På undersidan av mattan är mekaniskt monterade gummiinlägg, halksäkert och ljud dämpande.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för Ø 2 mm för 10/13 och 17 mm höga mattor, 
täckt galvaniserad vajer för 22 och 27 mm hög matta.

Låsning Speciell gängad nippel av rostfritt stål (Rostfri).

Profil Distans 5 mm. Profil avstånd är också tillgänglig i 3 mm för anpassning av automatiserade dörrsystem enligt DIN 18650. 
Flexibla distanser gjorda av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profilerna kan pulverfärgas i alla RAL-färger (för en extra kostnad).

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassette Borstar Borstprofiler

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

grå  
22 och 27 mm

svart  
22 och 27 mm

grå  
13 och 17 mm

svart  
13 och 17 mm

svart grå blå

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga
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Top Clean TREND® Olika kombinationer

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® Ribbad Matta

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® Ribbad Matta och Skrap Profiler

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

5mm

6,5mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® Ribbad Matta och Borst Profiler

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

20mm
25mm

ca. 17mm
ca. 22mm

5mm

11mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Återvinningsbar

Top Clean TREND® Ribbad Matta och Kassett Borstar

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

2 
| 

IN
O

M
H

U
S

O
M

R
Å

D
E

N



2 MATTSYSTEM FÖR INOMHUSOMRÅDEN

 28  

Top Clean TREND® XL för Stora Områden

För en fortsatt uveckling av Top Clean TREND serien, kan vi nu tillhandahålla bredare aluminium profiler. Den rekommenderas för stora arkitekt 
ritade entré områden. Ribbade matt element med 37 mm bredd och Kassett Borstar ger optimal smutsuppsamling och en komfortabel gångtrafik. 
Individuella kombinationer av skrap profiler och borst profiler förstärker rengörings effekten. Ljudisolerande, dimesionellt stabil, rullbar coh enkel 
att rengöra. Tillgänglig i alla bredder och höjder. Specialformer mot extra kostnad. 

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminium profil (legering ENAW 6060, väggtjocklek upp till 1,5 mm) för installation med fullt stöd.

Ovansidan/ 
Kombinationer

Man kan välja mellan olika installationer eller kombinera olika alternativ: 
• Ribbad matta: UV-resistent slitstark polypropylene, halksäkraa egenskaper R11  

enligt DIN 51130 (Tysk Industri Standard).
• Skrap Profiler tillverkade av vridstyv aluminium profil. 
• Borst Profiler tillverkade av tålig polyamid 6. 
• Kasset Borstar tillverkade av tålig och slitstark polyamid 6, halksäkra egenskaper R 13 

enligt DIN 51130 (Tysk Industri Standard).

Undersidan På undersidan av mattan är mekaniskt monterade gummiinägg, halksäkert och ljuddämpande.

Anslutning Galvaniserade vajrar för 22 och 27 mm matt höjd.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål (rostsäker).

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser tillverkade av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassette Borstar Borstprofiler

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

svart svart grå blå

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga
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Top Clean TREND® XL Olika kombinationer

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® XL Ribbad Matta och Borst Profiler

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

5mm
11mm Matt  

höjd

ca.22mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® XL Ribbad Matta

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® XL Ribbad Matta och Skrap Profiler

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

5mm

6,5mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Återvinningsbar

Top Clean TREND® XL Ribbad Matta och Kassett Borstar

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
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Top Clean LIGHT Ribbad Matta

Denna Top Clean-version är speciellt anpassad för installation utan mattramar för att mattorna har ungefär samma höjd som golvklinker. Top Clean 
LIGHT är designad för inomhusbruk och täckta utomhusområden med normal gångtrafik. Den robusta mattan har hög rengöringseffekt. Top Clean 
LIGHT har extra ljudisolering tack vare den solida gummiprofilen undertill. Den har permanenta livslånga dimensioner, är rullbar och enkel att 
rengöra. Denna version är endast tillgänglig i normalform: inga specialformer tillgängliga.

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060) för installation med fullt stöd.

Ovansidan Ribbad matta UV-resistent och slitstark polypropylene med halksäkra egenskaper R 11enligt DIN 51130 (Tysk  
Industri Standard) brandbeteende Cfl-s enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).

Undersidan Undersidan av mattan är mekaniskt monterade gummiunderlägg,halksäker och ljuddämpande.

Anslutning Flexibel genomborrad anslutningsprofil.

Färgkompensations  
Profil

Svart eller Grå

Profil Distans 5 mm

Dimensioner Vid läggandet av mattan i en existerande mattram är dimensionerna fram till bak uppnådda genom en kompensations-
profil (svart eller grå) nödvändigt. När mattan läggs fritt är gångriktningen ungefärligt mått (lite mindre eller större). 
Endast rektangulära mattor är tillgängliga för Top Clean LIGHT: inga öppningar, kurvor eller diagonala kapningar.

Profil färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (mot extra kostnad).

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga

Ram  
höjd

35,8 mm 35,8 mm
5mm

15mm

Matt  
höjd

ca. 10mm

Top Clean TREND LIGHT Ribbad Matta

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Återvinningsbar

Rostfri

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!
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Aluminium Profiler  
und Ramar

Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060) med fullt stöd på plant golv, inbyggd på ramen med viklade 
kanter för säker användning.

Ovansidan Ribbad matta: UV-resistent och slitstark polypropylene amd antihalk egenskaper R 11 utformad enligt DIN 51130 
(Tysk Industri Standard) brandbeständig Cfl-s 1 utformad enligt DIN EN 13501-1 Tysk Industri Standard).
Halksäker Räfflat gummi(EPDM), med spår på längden och tvären, slitstark och UV beständig enligt DIN 7863 (Tysk 
Industri Standard) eldbeteende Bfl-s DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard )

Undersidan Halkskydd och ljudreducering tack vare bundet PE-skum.

Profil Distans 5 mm.

Yttre Dimensioner ca. 65 x 47 cm.

Top Clean FLAT – Kompakt och Super Tunn

Denna robusta. Kompakta och super tunna ribbade matta för allroundbruk med en höjd på endast 10 mm kan läggas utan grund. Vi rekommenderar 
denna version inomhus- och täckt utomhusområde. Top Clean FLAT-mattor har ljud- och halkreducerande egenskaper tack vare en behandling 
av PE-skum på basen av mattan. Mattan är snubbelsäker tack vare den påbyggda aluminiumramen med vinklade kanter. Smuts sipprar genom 
profilerna i denna öppna konstruktion. 

Ribbad 
matta

Räffla  
Gummi

010  
anthrazit

svart

På grund av tekniska begränsningar  
är färgerna endast ungefärliga

Top Clean FLAT 

Viklad kant på fyra sidorHalk skydds behandling ovanpå basen

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Utomhus

Återvinningsbar

Kompakt och superplatt, 

Top Clean FLAT entré matta är paketerade individuellt  
för en perfekt produktpresentation..
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Detta mångvarierande rengöringssytem är den förstärkta versionen av Top Clean TREND. STABIL varianten av mattan är utformad för att passa i 
entreér med tung trafik och tung belastning. Passat för trafik med pallyftare och transportvagnar. Denna version är av hög kvalite och möter tuffa krav 
i entreér tack vare en rad möjliga kombinationer av ribbad matta, Kassett Borstar och skrap inlägg. Den finns också tillgänglig i 10/13 mm höjd. Den är 
ljudisolerande, diemsionellt stabil, rullbar och enkel att rengöra. Den finns tillgänglig i alla bredder och längder. Specialfomer mot en extra kostnad. 

Top Clean STABIL Tung Trafik

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060-6063, väggtjocklek upp till 2,5 mm) för installation med fullt 
stöd och självbärande montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installtions kombinationer eller kombinera flera möjligheter:
• Ribbad matta: UV-resistent slitstark polypropylene, med halksäkra egenskaper R 11 utformad enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).
• Halkreducerande räfflat gummi (EPDM), räfflat korsvis och på längden. Slitstark och UV resistent utformad enligt  

DIN 7863 (Tysk Industri Standard). Brand egenskaper Cfl-s 1 enligt DIN EN 13501-1 Enligt Tysk Industri Standard).
• Skrapinlägg av stark vridstyv aluminium profil.
• Kassett Borstar av robust, slitstark polyamid 6 med halksäkra egenskaper R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för halkskydd och ljud dämpning.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för Ø 2 för 10 och 17 mm höjd,  
Vajer av rostfritt stål V2A för Ø 3 för 22 mm höjd. 

Låsning Speciell gängad nippel av rostfritt stål (Rostfri).

Profil Distans 5 mm. Profil avstånd är också tillgänglig i 3 mm för anpassning av automatiserade dörrsystem enligt DIN 18650.
Flexibla distanser gjorda av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassette Borstar Räfflat Gummi

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

grå  
22 och 27 mm

svart  
22 och 27 mm

grå  
13 och 17 mm

svart  
13 och 17 mm

svart

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga
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Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean STABIL Ribbad Matta

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Tjocklek 2,5 mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Top Clean STABIL Ribbad Matta och Skrap Profiler

Ram  
höjd

29mm 29mm
5mm

15mm
20mm
25mm

Matt  
höjd

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

5mm

6,5mm

Tjocklek 2,5 mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Top Clean STABIL Ribbad Matta och Kassett Borstar

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm

ca. 13mm
ca.17mm
ca. 22mm

Tjocklek 2,5 mm

Top Clean STABIL Olika kombinationer

Top Clean STABIL Ribbad Matta och Räfflat Gummi

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Tjocklek 2,5 mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri
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Denna nya Top Clean TREND version är en hållbar och effektiv lösning med lång hållbar dimesionell stabilitet och 39 mm breda profiler. Den är designad 
för stora rymliga entreér. Systemet finns i olika kombinationer och höjder för hög gångtrafik. Möjligheterna inkluderar Ribbad Matta i en mångfald olika 
färger såväl som Kassett Borstar och skrap profiler. Pall lyftare och transportvagnar går att köras över på mattan. Ljudabsorberande, dimensionellt stabil, 
rullbar och enkel att rengöra. Finns tillgänglig i alla bredder och längder. Specialformer mot en extra kostnad. 

Top Clean STABIL XL Slit Stark för stora områden

Aluminium Profiler Stark Vridstyv aluminium profil (legering EN AW 6060,väggtjocklek upp till 2,5 mm) för installation med fullt stöd och 
självbärande montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Man kan välja mellan olika installationer eller kombinera flera olika möjligheter: 
• Ribbad matta:UV-resistent slitstark polypropylene, halksäkra egenskaper R 11 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard ).
• Halksäkert Räfflat Gummi (EPDM) räfflad korsvis och på längden, slitstark och UV resistent enligt DIN 7863  

(Tysk Industri Standard). Brand egenskaper Cfl-s 1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).
• Skrapinläggn aus verwindungssteifem Aluminiumprofil.
• Kassett Borstar gjorda av robust, slit stark polyamid 6, halksäker egenskap R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan Skrap Profiler gjorda av vridstyva aluminium.

Anslutning Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 och 27 mm Höhe.

Låsning Speciell gängad nippel av rostfritt stål (Rostfri).

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser tillverkade av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassette Borstar Räfflat Gummi

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

svart svart

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga

NYHET!
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Top Clean STABIL XL Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean STABIL XL Ribbad Matta

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Top Clean STABIL XL Ribbad Matta och Kassett Borstar

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

Top Clean STABIL XL Ribbad Matta och Skrap Profiler

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

5mm

6,5mm

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

Tjocklek 2,5 mm

Tjocklek 2,5 mm

Tjocklek 2,5 mm

Top Clean STABIL XL Ribbad Matta och Räfflat Gummi

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

Tjocklek 2,5 mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri
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Aluminium Profiler Stark vridtsyv aluminium profil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 3,0 mm) för installation med fullt stöd och 
självbärande montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Man kan välja mellan olika installtions möjligheter och även olika kombinationer:
• Ribbad matta: UV-resistent och slitstark polypropylene, med halkmotverkande egenskaper R 11 enligt DIN 51130 

(Tysk Industri Standard). 
• Halksäker Räfflat Gummi (EPDM) med längsgående och tvärgående räfflor Extremt slitstark och UV resistent enligt 

DIN 51130(Tysk Industri Standard). Brand beteende Cfl-s 1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).
• Kassett Borstar tillverkade av robusta, slitstark polyamid 6, halksäkra egenskaper R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för halkskydd och ljuddämpning.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för Ø 3 mm.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser tillverkade av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Top Clean OBJEKT är speciellt designad för entréområden med mycket stark gång- och kundvagnstrafik. Vi rekommenderar denna version för 
köpcentra, flygplatser och tågstationer. Extremt robusta, 40-mm tåliga profiler som tål pall lyftare, gaffeltruck och tung transportbils trafik på mattan.
Hållbar ribbad matta och robusta kassetteborstar ger ett starkt och snyggt utförande. Ljudabsorberande, dimensionellt stabil, rullbar och lätt att 
hålla ren. Finns tillgänglig i alla bredder och längder. Specialformer är tillgänglig mot extra kostnad. 

Top Clean OBJEKT Extremt Slitstark NYHET!

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassette Borstar Räfflat Gummi

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

svart svart 

 På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga

NYHET! NYHET!
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Top Clean OBJEKT Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean OBJEKT Ribbad Matta
För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

40mm 40mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Tjocklek 3,0 mm

Top Clean OBJEKT Ribbad Matta och Räfflat Gummi
För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Top Clean OBJEKT Ribbad Matta och Kassett Borstar

Ram  
höjd

40mm 40mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Tjocklek 3,0 mm

Ram  
höjd

40mm 40mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Tjocklek 3,0 mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

NYHET!

NYHET!



2 MATTSYSTEM FÖR INOMHUSOMRÅDEN

 38  

Prestandatester av oberoende institut har bekräftat den enastående kvalitén på denna produkt Top Clean HIGH versionen – sammanhängande matta 
kan klara en last upp till 3,000 kg. Robusta ramar och mattor med 42 mm höjd garanterar detts system´s livslängd, även i områden med extrem 
traffik. Top Clean HIGH mattor kommer med ribbad matta och Kassett Borstar vilket ger ett överlägset rent och snyggt utförande. Ljudabsorberande, 
dimesionellt stabil, rullbar och lätt att städa. Finns tillgänglig i alla bredder och längder. Specialformer är tillgängliga mot en extra kostnad. 

Top Clean HIGH för Extrem och Hög Belastning

Aluminium Profiler Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Tjocklek bis 2,5 mm) für aufliegende och  
freitragende Verlegung. Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installtioner och även kombinerade inlägg:
• Ribbad matta:UV-resistent, slitstark polypropylene, med halksäkra egenskaper R 11 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).
• Halkreducerande Räfflat Gummi(EPDM), räfflad korsvis och på längden slitstark och UV resistent enligt DIN 7863 

(Tysk Industri Standard). Brand egenskaper Cfl-s enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).
• Kassett Borstar tillverkade av robust, slitstark polyamid 6, antihalk egenskaper enligt R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för halkskydd och ljuddämpning.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för Ø 3 mm.

Låsning Speciell gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassette Borstar Räfflat Gummi

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

grå svart svart

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga
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Top Clean HIGH Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean HIGH Ribbad Matta
För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

45mm ca. 42mm

Tjocklek 2,5 mm

Top Clean HIGH Ribbad Matta och Räfflat Gummi
För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

45mm ca. 42mm

Tjocklek 2,5 mm

Top Clean HIGH Ribbad Matta och Kassett Borstar

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

45mm ca. 42mm

Tjocklek 2,5 mm

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri
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Top Clean TREND® för Normal Belastning

Vi rekommenderar hållbara gummi profiler med anti-slip egenskaper alternativt med skarp inlägg och Kassett Borstar, som ett effektivt koncept för 
utsidan. Denna Top Clean TREND version är speciellt väder tålig och rostfri. Smuts och fukt samlas på utsidan av byggnaden. Skrap profiler installeras 
mellan profilerna och detta ökar effekten av rengöringen. Ljud absorberande, dimensionellt stabil, rullbar och lätt att rengöra. Finns tillgänglig i alla 
bredder och längder. Special former är tillgängliga mot en extra kostnad. 

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminium profil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 1,5 mm) för installation med fullt stöd.

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installationer och även kombinerade inlägg: 
• Halk säkert Räfflat Gummi (EPDM), med längsgående och tvärgående räfflor, slitstark och UV- resistent enligt  

DIN 7863 (Tysk Industri Standard). Brandegenskaper Bfl-s1/Cfl-s1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).
• Skrap Inlägg gjorda stark vridstyv aluminium profil.
• Borst Profiler gjord av robust polyamid 6.
• Kassett Borstar gjord av robust slitstark polyamid6, anti halk resistenta egenskaper R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad medgummi inlägg för halk skydd och ljud reduktion.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för 2 mm för 10/13 och 17 mm höjd, 
belagd galvaniserad vajer för 22 och 27 mm hög matta.

Låsning Speciellt gängad nippel med skruv (rostfritt stål )

Profil Distans 5 mm. Profil avstånd är också tillgänglig i 33 mm för anpassning till automatiserade dörrsystem enligt DIN 18650.
Flexibla distanser gjora av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Kassette Borstar Räfflat Gummi Borstprofiler

grå svart grå svart svart svart grå blå
22 och 27 mm 22 och 27 mm 13 och 17 mm 13 och 17 mm 17 och 22 mm
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Top Clean TREND® Möjliga Kombinationer

Top Clean TREND® Räfflat Gummi

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

Utomhus

Återvinningsbar

Top Clean TREND® Kassette Borstar

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean TREND® Räfflat Gummi och Borst Profiler

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

20mm
25mm

ca. 17mm
ca. 22mm

5mm

11mm

Utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Utomhus

Återvinningsbar

Top Clean TREND® Räfflat Gummi och Kassett Borstar

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm
30mm

ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm
ca. 27mm
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Top Clean TREND® XL för Stora Områden

Skräddar sydd lösning för stora, arkitektritade entréoområden. 37 mm gummi profiler med anti halk egenskaper och borst kassetter samlar på ett 
effektivt sätt upp smutsen och ger en bra gång komfort. Ytterligare skrap profiler till den skräddarsydda lösningen ökar rengörings effekten. Finns 
också tillgänglig med borst stripes. Alla mattor är rostfria, ljudabsorberande, dimensionellt stabila, rullbara och enkla att rengöra. Tillgänglig i alla 
bredder och längder. Special former tillgänglig mot en extra kostnad. 

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 660, väggtjocklek upp till 1,5 mm) för installation med fullt stöd.

Ovansidan/ 
Kombinationer 

Man har olika installations och kombinations möjligheter:
• Halkreducerande Räfflat Gummi (EPDM ), räfflad korsvis och på längden, slitstark och UV resistent enligt DIN 7863  

(Tysk Industri Standard). Brand egenskaper Cfl-s enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard). 
• Borst stripes tillverkade av robust polyamid 6.
• Kassett Borstar tillverkade av robust, slitstark polyamid 6, halk-säker enligt R 13 enligt DIN 51130  
(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för halk skydd och ljud reduktion.

Anslutning Täckt galvaniserad vajer.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla daistanser gjorda av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (mot extra kostnad ).

Kassette Borstar Räfflat Gummi Borstprofiler

svart svart svart grå blå
17 och 22 mm

NYHET! NYHET!
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Top Clean TREND® XL Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean TREND® XL Kassette Borstar

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Top Clean TREND® XL Räfflat Gummi

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Top Clean TREND® XL Räfflat Gummi och Kassette Borstar

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Utomhus

Återvinningsbar

Utomhus

Återvinningsbar

Top Clean TREND® XL Räfflat Gummi och Borstprofiler

Utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Ram  
höjd

37mm 37mm
5mm

25mm

5mm
11mm Matt  

höjd

ca.22mm

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!
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Top Clean BRUSH Borst Stripes

Ett designat och imponerande funktionellt allt i ett system.Vinnare av 2016 ård Tyska Design Pris. 
Top Clean BRUSH har tunna aluminium profiler för att effektivt samla upp smuts. Borst profilerna är 
inkluderade för maximal rengöring, och även i områden där skor med höga klackar änvänds. Vi rekom-
menderar denna version speciellt för användning i vintersportområden och idrottsplatser. Top Clean 
BRUSH är ljudisolerande och är dimensionellt stabil, rullbar och enkel att rengöra. Detta Top Clean 
system är tillgängligt i alla bredder och längder: specialformer tillgänglig mot extra kostnad. 

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060,väggtjocklek upp till 1,1 mm) för installation med fullt stöd.

Ovansidan Borstprofiler av robust polyamid 6.

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummiinlägg för halkskydd och ljuddämpning.

Anslutning Vajer av rostfritt stålV2A för 2 mm för 17 mm matt höjd, täckt galvaniserad vajer för 22 mm matt höjd.

Låsning Gängad nippel med kruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla daistanser gjorda av gummi.

Profil färger Naturell Aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (ot extra kostnad).

Borstprofiler

svart grå blå

Ram  
höjd

11mm 5mm

20mm
25mm

Matt  
höjd

ca. 17mm
ca. 22mm

Top Clean BRUSH Borst Stripes

Utomhus

Återvinningsbar

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!
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Extrem belastning- detta Entrémats system med en stark rengörings effekt och klarar extra stark belastning även i 10 mm profil höjd. Profilerna 
är dimensionellt stabila och extremt tåliga. Vi rekommenderar detta system för entréer med hög belastning. Passar för trafik med pall lyftare och 
transport vagnar. Gummi profiler alternerat med med kassette borstar eller skrap profiler ger ett optimalt skydd mot smuts och. 

Top Clean STABIL Heavy Duty

Aluminium Profiler Stark vridstyv (legering EN AW 6060-6063, väggtjocklek upp till 2,5 mm) för installation med fullt stöd och  
självbärande montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installations möjligheter och kombinera flera olika möjligheter:
• Halkreducerade Räfflat Gummi (EPDM), räfflad korsvis och på längden, slitstark och UV-resistant enligt DIN 7863 

(Tysk Industri Standard). Brand egenskaper Cfl-s1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard). 
• Kassette Borstar av robust Polyamid 6, halksäkra egenskaper R13 enligt DIN 51130 (Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för halkskydd och ljuddämpning.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för 2 mm för 10 mm och 17 mm matthöjd. 
Vajer av rostfritt stål V2A för 3 mm för 22 mm matthöjd.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Profil avstånd är också tillgänglig i 3 mm för anpassning av automatiserade dörrsystem enligt DIN 18650. 
Flexibla distanser gjorda av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (mot extra kostnad)

Kassette Borstar Räfflat Gummi

grå svart grå svart svart
22 mm 22 mm 13 och 17 mm 13 och 17 mm
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Top Clean STABIL Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm

ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Top Clean STABIL Kassette Borstar

Tjocklek 2,5 mm

Top Clean STABIL Olika kombinationer

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm

ca. 13mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Top Clean STABIL Räfflat Gummi och Kassette Borstar

Tjocklek 2,5 mm

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

15mm
20mm
25mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

Top Clean STABIL Räfflat Gummi

Tjocklek 2,5 mm

Utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri
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Denna version av Top Clean tillhandahåller extremt hög lastnings kapacitet och ett säkert sätt att skydda mot smuts och fukt, passar i stfora entrér 
med höga krav. 39 mm breda profiler är idealiskt för stora områden. Tack vare den höga belastnings kapaciteten, är det här systemet en effektiv och 
hållbar lösning.Gummi och borstprofiler samt skrapprofiler är har anti halk egenskaper. Ljudabsorberande, dimensionellt stabil, rullbar och lätt att städa. 
Tillgänglig i valfri längd och bredd. Specialformer tillhandahålls mot extra kostnad.

Top Clean STABIL XL För stora områden med hög belastning

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 2,5 mm) för fullt stöd och självbärande 
montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installations möjligheter och även olika kombinationer:
• Halkreducerande Räfflat Gummi (EPDM ), räfflat korsvis och på längden, extrem belastning och UV resistent enligt  

DIN 7863( Tysk Industri Standard ). Brandegenskaper Cfl-s1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard). 
• Kassett Borstar av robust, slitstark polyamid 6, halksäkra egenskaper R 13 enligt DIN 51130 (Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för anti-halk och ljudreduktion.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för o 3 för 22 och 27 mm höjd.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (mot extra kostnad).

Kassette Borstar Räfflat Gummi

svart svart

NYHET!
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Top Clean STABIL XL Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean STABIL XL Räfflat Gummi

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

Utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Top Clean STABIL XL Kassette Borstar

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

Top Clean STABIL XL Räfflat Gummi och Kassette Borstar

Ram  
höjd

39mm 39mm
5mm

25mm
30mm

Matt  
höjd

ca. 22mm
ca.27mm

Tjocklek 2,5 mm

Tjocklek 2,5 mm

Tjocklek 2,5 mm

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Återvinningsbar

Rostfri
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Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 2,5 mm) för fullt stöd och självbärande 
montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installations möjligheter och även olika kombinationer:
• Halkreducerande Räfflat Gummi (EPDM ), räfflat korsvis och på längden, extrem belastning och UV resistent enligt  

DIN 7863 (Tysk Industri Standard). Brandegenskaper Cfl-s1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).
• Kassett Borstar av robust, slitstark polyamid 6, halksäkra egenskaper R 13 enligt DIN 51130  
(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för anti-halk och ljudreduktion.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för o 3 mm.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (mot extra kostnad).

Prestanda tester har bekräftat den enastående kapaciteten av belastnings egenskaper som Top Clean OBJEKT med 40 mm profiler har. Passar för 
alla typer av transport vagnar. Denna versionen passar för områden med extremt hög gångtrafik. Vi rekommenderar Top Clean OBJEKT för områden 
på utsidan av köpcentra, flygplatser och tågstationer. Dom robusta Kassett Borstarna är effektiva, för uppsamling av smuts och fukt på lång sikt. 
Alternerat med gummiprofiler gör att rengöringen blir effektivare.

Top Clean OBJEKT Extrem Hög Belastning

Kassette Borstar Räfflat Gummi

svart svart

NYHET! NYHET!
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Top Clean OBJEKT Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Top Clean OBJEKT Räfflat Gummi
Utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

40mm 40mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Tjocklek 3,0 mm

Top Clean OBJEKT Kassette Borstar

Ram  
höjd

40mm 40mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Tjocklek 3,0 mm

Top Clean OBJEKT Räfflat Gummi och Kassette Borstar

Ram  
höjd

40mm 40mm
5mm

25mm

Matt  
höjd

ca. 22mm

Tjocklek 3,0 mm

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

NYHET!

NYHET!

NYHET!
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Med en väggtjocklek på 2,5 mm är denna variant av Top Clean med 42 mm profiler lämplig för områden med hög trafik. Vi rekommenderar det 
här systemet för entréområden med en frektvent trafik med 5000 steg per dag. Robust material gör denna hållbara Top Clean HIGH profil System 
är tillverkad i ett robust material som ger låga livscykelkostnader. Kassetteborstar och gummiprofiler tillhandahåller en hög och effektiv smutsupp-
samling. Ljudabsorberande, dimensionellt stabil, rullbar och lätt att rengöra. Tillgänglig i alla bredder och längder. Specialformer mot extra kostnad.

Top Clean HIGH för Extrem och hög Belastning

Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 2,5 mm) för fullt stöd och självbärande 
montering (konstruktion på plats, maximal distans mellan stöd 300 mm).

Ovansidan/ 
Kombinationer

Välj mellan olika installations möjligheter och även olika kombinationer:
• Halkreducerande Räfflat Gummi (EPDM ), räfflat korsvis och på längden, extrem belastning och UV resistent enligt  

DIN 7863( Tysk Industri Standard ). Brandegenskaper Cfl-s1 enligt DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard).
• Kassett Borstar av robust, slitstark polyamid 6, halksäkra egenskaper R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för anti-halk och ljudreduktion.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för o 3 mm.

Låsning Gängad nippel med skruv av rostfritt stål.

Profil Distans 5 mm. Flexibla distanser av gummi.

Profil färger Naturell aluminium. Profiler kan pulverfärgas i alla RAL färger (för en extra kostnad).

Kassett Borstar Räfflat Gummi

grå svart svart
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Top Clean HIGH Olika kombinationer

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

45mm ca. 42mm

Top Clean HIGH Räfflat Gummi
Utomhus

Rullstolsanpassad

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri
Tjocklek 2,5 mm

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

45mm ca. 42mm

Top Clean HIGH Kassette Borstar

Tjocklek 2,5 mm

Ram  
höjd

29mm 29mm Matt  
höjd

5mm

45mm ca. 42mm

Top Clean HIGH Räfflat Gummi och Kassette Borstar

Tjocklek 2,5 mm

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri

Utomhus

Kan köras över  
med pallyftare

Kan köras över  
med gaffel truck

Återvinningsbar

Rostfri
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Taktilt väglednings sytem integrerat i 
mattorna hjälper blinda eller synskada-
de personer att hitta inne i en byggnad. 
Vägledningssytemet är tillgängligt i 
alla bredder och alla olika slag av 
profiler. Kombinationen av olika profiler 
är också möjlig. Alla färger på ribbad 
matta och Kassette Borstar finns även 
för taktila stråk.
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Visuella och Taktila Väglednings System för Entré Områden 

Speciellt i offentliga byggnader, visuellt väglednings system och orienterings system är nödvändigt. För synskadade personer är taktila system 
nödvändigt för orientering. Vi har utvecklat ett säkerhets koncept genom att i golvet lägga in särskilt stråk så synskadade personer kan hitta inne i 
byggnaden. Rekommenderad av synskadades förening.

Skräddarsydd, tillgänglig lösning på Top Clean aluminium profil mattorna med integrerade väglednings profiler är tillgängliga. Vi förser profil inläggen 
med olika struktur och färg för att orientera sig i byggnaden.Konstraterande installations mönster förstärker väglednings konceptet. Den taktila 
orienterings hjälpen kan lätt identifieras med vit käpp. Systemet kan användas av alla som behöver ökad säkerhet.

Systemet är tillgängligt med alla profil kombinationer.

arkitektoniskt koncept. Systemet är kompatibelt med alla profiler i det omfattande Top Clean programmet En mängd olika varianter med ribbad 
matta, skrap profiler och Kassett Borstar är tillgängliga i flera olika färger ach olika profil höjder. På begäran tillhandahåller vi pulver täckt aluminium 
profiler i Ral färger.

Skräddarsydd lösning för Insidan och Utsidan av Entre zoner. 

Top Cleam programmet innehåller lösningar för insidan och utsidan av entré zoner med normal och hög gångtrafik – skräddarsydd och i valfri storlek. 
Special former med uttag, diagonal och rundskärningar är tillgängligt på begäran. Kontinuerlig, ljudabsorberande gummiprofiler på undersidan ger 
en effektiv ljud reduktion.

Taktilt Väglednings System Top Clean TREND®

Taktilt /   
Visuellt Väglednings System

Rullstolsanpassad

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Utomhus

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

15mm
20mm
25mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

27mm

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!
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Taktilt /   
Visuellt Väglednings System

Rullstolsanpassad

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Utomhus

Återvinningsbar

Rostfri

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

15mm
20mm
25mm

ca. 10mm
ca. 17mm
ca. 22mm

27mm

Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!

Safe Clean TREND: Självlysande NYHET ! 
En säker matkombination med Taktilt Väglednings System

Vi har utvecklat Safe Clean Trend säkerhets mattor som ett komplement integrerat säkerhets system i offentliga byggnader. Tack vare dom vita stripes 
som står i skarp kontrast till dom övriga komponenterna så är detta entré mats system synligt även för synskadade personer. Detta är speciellt viktigt 
eftersom entré mattorna har en överlägsen anti-halk egenskap jämfört med golven runt om.

Safe Clean TREND systemet har speciella pigment i dom vita stripes som lagarar ljusenergi och lyser upp om det skulle bli mörkt. Mattan förblir synlig 
även om det skulle bli total mörker. Entreér, utgångar och nödutgångar är mycket lättare att lokalisera tack vare dom självlysande egenskaperna 
på Safe Clean TREND. Andra säkerhets egenskaper som självlysande utrymmnings skyltar och golv väglednings stripes är ett komplement för ett 
optimalt skydd.

Taktila kombinationer: Taktila golv indikatorer är en viktig hjälp för handikappade eller synskadade personer. Dom självlysande säkerhets stripes 
på Safe Clean TREND mattan kan lätt kombineras med vårt taktila vägledningssystem. Orienterings hjälp som vänder sig till flera mänskliga sinnen 
ger ytterligare säkerhet i entré området. Safe Clean TREND systemet har belönats med 2017 ICONIC REWARD: Interiör innovation – Bäst av Bäst 
Ta gärna kontakt med oss om ni planerar att installera ett säkerhets system i entré områden. Vi hjälper gärna till att planera och ge vägledning för 
optimal säkerhet. 

Taktilt Väglednings System Safe Clean TREND
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Specialmattor med kurvor: Rund 
mattdesign finns tillgänglig om så 
önskas. På en radie större en 60 cm 
finns runda profiler. Ribbad matta och 
Kassette Borstar kan användas för att 
uppnå ett hög klassigt städkonsept.
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Aluminium Profiler Stark vridstyv aluminiumprofil (legering EN AW 6060, väggtjocklek upp till 1,5 mm) för fullt stöd och självbärande 
montering.

Ovansidan Man har olika installations och kombinations möjligheter:
• Ribbad Matta: UV resistent slitstark polypropylene, halksäkra egenskaper R 11 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard).
• Kassette Borstar gjorda av robust slitstark polyamid 6, anti halk egenskaper R 13 enligt DIN 51130  

(Tysk Industri Standard). 
• På förfrågan: Anti halk Räfflat Gummi (EPDM), med räfflad korsvis och på längden, robust och UV resistent enligt 

DIN 7863, halkfri kategori R9 enligt DIN 51130 (Tysk Industri Standard ), brand egenskaper Bfl-s1 / Cfl-s1 enligt 
DIN EN 13501-1 (Tysk Industri Standard). 

Undersidan Basen av mattan är mekaniskt monterad med gummi inlägg för anti-halk och ljudreduktion.

Anslutning Vajer av rostfritt stål V2A för O 2 mm för 17 mm höjd, 
belagd galvaniserad vajer för 22 mm höjd.

Låsning Speciell gängad nippel med skruv av rostfritt stål (rost säker)

Profil Distans 4 mm. Flexibla distanser fjorda av gummi

Dimensioner Tillgänglig i alla dimensioner, den minsta böjbara radie är 60 cm. Längsta profillängd är 300 cm.  
Böjbar upp till 180 grader (halvcirkel).

Profil färger Naturell aluminium. 

ÄVEN T ILLGÄNGLIG: STABIL  VERSIONEN

Top Clean TREND® CURVE

Detta system är en kombination av hög rengöringskraft och innovativ design. Den är tillgänglig i specialgjord version med kurvor och en mångfald 
av profiler enligt önskemål. Olika funktions möjligheter finns med ribbad matta eller kassetteborstar, denna lösning rekommenderas både inomhus 
och utomhus. Den är också tillgänglig i special Top Clean STABIL CURVE design för tung belastning. Top Clean TREND CURVE är ljudisolerande, och 
dimensionellt stabil, lätt att städa men inte rullbar. Leveranstid på förfrågan.

Modell Top Clean TREND®

Ram  
höjd

27mm 27mm Matt  
höjd

4mm

20mm
25mm

ca. 17mm
ca. 22mm

Top Clean TREND® CURVE 

För inomhus bruk  
och täckt utomhus

Utomhus

Rullstolsanpassad

Återvinningsbar

Standard Färger · Specialfärger alternativ sid. 20 Kassett Borstar Räfflat Gummi

010  
anthrazit

020  
ljusgrå

030  
mellerad beige

040  
mellerad blå

grå  
22 mm

svart  
22 mm

grå  
17 mm

svart  
17 mm

svart

På grund av tekniska begränsningar är färgerna endast ungefärliga
5
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Alla profiler har en effektiv stegljuds isolering!
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Första intrycket består!  
Matt System designad för ditt företag

En entré skall reflektera ett företags identitet och värderingar. En perfekt entré är nyckeln 
till att besökare får en känsla av välbehag när dom kommer in i byggnaden. Design på 
insidan, belysning, och inredning – allt detta bidrar. En rent intryck är också en viktig 
faktor. Här är matt Systemet TOP CLEAN passande för att samla upp smuts. 

För att göra mattan ännu mer profilerad, kan våra entré mattor tillverkas med företagets 
logga. Vi har tagit fram flera olika tillverknings tekniker för att integrera logga och text 
i TOP CLEAN systemet. Resultatet blir iögonfallande.

Våra profiler och inlägg kan kombineras efter individuella önskemål – för offentliga 
byggnader, hotell, kontor och administrativa byggnader. Allt vi behöver för att uppfylla 
önskemålen är en bild eller vector i jpg, eller dxf format. Ta gärna kontakt med oss för 
rådgivning – vår specialist hjälper dig gärna.

Hållbart System med Ribbad Matt kompositioner.

Vi integrerar logga, bilder och former i Top Clean premium entrémattor med ribbad 
matta – handgjord kvalite. I denna utvecklade procedur är den jämförbar med intarsia 
teknik, vi använder laser för att skära ut mallar ur den ribbade mattan. I det utskurna 
området läggs loggan eller text i med ribbad matta enligt kundens design. Man kan 
välja mellan alla färger som finns i vår katalog (se sid 20). Loggans storlek måste vara 
kompatibel med mattans storlek. Tack vare att laser teknik används behöver inte loggan 
slipas, även om mattan är exponerad för tung gångtrafik.

Detta säkerställer läng hållbarhet, överlägsen tryck teknik. Stora logotyper och bokstä-
ver passar bäst för denna metoden. Denna teknik passar inte för filigran teknik, färg 
gradienter, eller nyanser. 



5 DESIGN I ENTRÉ OMRÅDEN

 68    69

Rostfria stål profiler med utskurna laser loggos gör ett exklusivt intryck i entréområdet. 
Vi erbjuder skräddarsydd textning – er logga, företagsnamn eller välkommen text i ett 
stort sortiment av font typer och storlekar. Åter, allt vi behöver är en bild eller vector i 
ett passande data format.

Extra breda profiler behöver extra stort utrymme för en bild eller icon. Våra profiler med 
ca. 60 mm widd är tillverkade av hög kvalite,borstat krom-nickel stål.Beroende på vilken 
matt typ man väljer måste området där loggan skall stå förstoras på bredden med en 
eller två aluminium profiler till ett maximum av 120 mm. 

En stålplatta belagd med RAL färg fästs på undersidan av en rostfria stål profilen. Den 
stiliga komponent delen är kompatibel med alla varianter av Top Clean TREND och Top 
Clean STABIL. 

Rostfria Stål inlägg med Loggo 

Loggo med LED belysning

En exklusiv lösning som i högsta grad ger en individuell entré: Vi kan fylla upp det 
laser-utskurna området där loggan skall sitta med transparant Plexiglas och belysning 
med LED teknik. När man planerar en sådan installation, måste man tänka på elför-
sörjningen till belysningen. Tillgång till el måste finnas i byggnaden. En kabel måste 
installeras i mat ramens undersida av logga (tillhandahålls av kunden).
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Specialformer: Ramar och Mattor

De röda linjerna i följande bilder indikerar den extra kostnaden för kapningen av mattorna eller ramarna. Priserna på runda mattor beror på hur mattorna 
delas. Området för mattan och omkretsen för kurvan kommer att beräknas. Dessa två faktorer utgör grundpriset för tre varianter av delade runda mattor. 

Vi tillhandahåller gärna en offert med en bildbeskrivning för skräddarsydda varianter. Fråga gärna efter vår installationsservice för planering.

Prisberäkning av Delade Runda Entrémattor och Ramar

De röda linjerna på följande bilder indikerar den extra kostnaden för beskärning av mattor eller ramar. Vi tar alltid betalt för hela arean och lägger 
till kostnader för kapnings varianterna a, b eller c. Beronde på formen av mattan eller ramen som skall tillverkas kan alla tre kapningsalternativen 
ändras en eller flera gånger beräkningen av priset. Vi tillhandahåller gärna en offert med en bildbeskrivning för skräddarsydda varianter. Fråga gärna 
efter vår installationsservice för planering (digitala mått).

Prisberäkning för Skräddarsydda Alternativ med Utskäringar, Diagonala Kapningar  
och Kurvor för Ramar och Mattor.

a) Utskärningar 
Extra kostnad endast för utskärningar. 
(rödmarkerade)

Extra avgift kommer att läggas 
på grundpriset.

b) Diagonala Kapningar 
Extra kostnad endast för diagonala  
kapningar. (rödmarkerade)

Extra avgift kommer att läggas 
på grundpriset.

c) Kurvor 
Extrakostnad endast för runda 
kapningar. (rödmarkerade)

Extra avgift kommer att läggas 
på grundpriset.

Typ 1: + Delning  
Extra avgift endast för runda 
kapningar (rödmarkerade)

Extra avgift kommer att 
läggas på grundpriset.

Typ 2: Y Delning
Extra avgift för runda 
kapningar och fyra diagonala 
kapningar (rödmarkerade)

Extra avgift kommer att 
läggas på grundpriset.

Typ 3: X Delning
Extra avgift för runda 
kapningar och åtta diagonala 
kapningar (rödmarkerade)

Extra avgift kommer att 
läggas på grundpriset.

Typ 4: 6-Delning
Extra avgift för 6 diagonala 
kapningar (rödmarkerade)

Extra avgift kommer att 
läggas på grundpriset.

1
4

2 3

5 6

1 8

4 5

2

3

7

6

1

4

2

3
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SONDER ANFERTIGUNGEN

Välj mellan klar rött, självlysande gul 
och fler färger för individuell design. 
Alla Top Clean versioner finns i önskad 
färg. För anodisering med färg så kan 
man välja mellan olika RAL färger.
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Individuell Design –  
Individuella Profil Färger

Färger har en påverkan som inget annat designat element. Det spelar ingen roll om 
färgerna harmonierar eller är i skapa kontraster, så är dom nödvändiga för atomosfären 
i ett rum. För att utbudet av vårt Entré Matts system skall passa designen erbjuder vi 
ett brett sortiment av pulvertäckta profiler i alla RAL färger. För ert design konsept kan 
alla TOP CLEAN aluminium profiler användas. Vi tillverkar Entré mattor med effektiv 
smuts uppsamling enligt ert önskemål – detta ger våra kunder en stor flexibilitet när 
det kommer till individuella design preferenser.

Kombinationen med färgad ribbad matta och borst profiler, ger en mångfald design 
möjligheter. Vad sägs om en klassik design med svarta profiler och ribbad matta eller 
djupblå ribbad matta med skrapprofiler för att få ett konsept rikt på kontraster.

Anodiserade aluminium profiler har en mycket hård yta som skyddar mot repor. Denna 
exklusiva uppgraderingen tillhandahåller starkt skydd mot korrision. Tack vare denna 
tekniken är profilerna passande även för utomhus bruk och är resistenta mot kemikalier. 
Anodiserade profiler är knappast dyrare än pulvertäckta profiler – men är en väl värd 
investering.

Vi tillämpar ett förfarande där färgen är en del av det anodiserade lagret, vilket gör det 
det mer tåligt mot slitage. Våra standard färger är naturell aluminium och varianter i 
ljus brons, medium brons, mörk brons eller svart. Special färger är tillgängliga för system 
med en kort profil längd.

Hög kvalitativ Uppgradering:  
Anodiserade Profiler med Rost Skydd
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Material Vinkelprofiler av aluminium eller rostfritt stål

Tillämpning Lämplig för Top Clean mattor 10/13, 17, 22 och 42 mm

Höjd 15, 20, 25, 30 och 45 mm

Profil Färger Naturell aluminium. Profilerna kan levereras pulvertäckt med valfri RAL färg( mot extra kostnad ).

Specialformer Utskärningar, kurvor och diagonala kapningar kan produceras efter tekniska ritningar eller ritningar 

Röda vinkelprofiler tillhandahålls som installationshjälp  
för ramar med en sidolängd som överstiger 2 m.

Hörnanslutningar och ankare är inkluderade, ej  
installerade vid leverans.

Ram med hörnanslutning och ankare  
(levereras utan installation).

T-Profiler 

Material Aluminium T-Profiler.

Användning Lämplig för 17, 22 och 27 mm

Höjd 20, 25 och 30 mm

Färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL färg. Mot extra kostnad.

För alla Top Clean utan kopplingar i längdriktningen. Underlättar inläggning av mattan speciellt efter rengöring.  
Tillgänglig mot en extra kostnad.

SPEZIAL Vinkelram

Vi rekommenderar vinkelramen SPEZIAL vid installation av alla Top Clean-mattsystem för att säker-
ställa optimal fixering och enkel avlägsning för rengöringsändamål. Ramen, hörnanslutningar och 
skruvar är gjorda av samma material, rostfritt stål eller aluminium för att förhindra korrision. Ra-
marna kan skruvas, limmas eller gjutas fast. Vi har ramar på lager och har kort lev tid på dessa. 

Återvinningsbar Rostfri

T-Profil
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Röda vinkelprofiler tillhandahålls som installationshjälp  
för ramar med en sidolängd som överstiger 2 m.

 ›  Vid installation av SPEZIAL ’Seite 77’!E4 försäkra dig om att ramen är i nivå med golvet (se bild ). Tänk på att golvet måste vara helt jämt för 
att mattan skall sitta korrekt i ramen efter installation. Reparera ojämna ytor om nödvändigt före raminstallationen. Viktigt: Ge säkerhetshöjd 
för insättning av entrémattan i ramen. 

 › Tänk på:Röda vinkelramar kommer att tillhandahållas som installationsstöd för stora ramar (över 2 m). Säkerställ att de är insatta i enlighet med 
den bifogade beskrivningen. Detta kommer att säkerställa att ramen inte kan röra sig när den gjuts fast. 

 › Färdig girade ramar kan anslutas korrekt med hörnanslutningar för SPEZIAL (inkluderade). Golvankare inkluderas med profiler som överskrider 
120 cm för att underlätta installationen. 

 › Installation av ramar och mattor i enlighet med den medföljande installationsbeskrivningen säkerställer att mattorna ligger jämt i ramen. Tänk 
på att en korrekt installation av ramen är absolut nödvändig eftersom det endast är ett avstånd på 2 mm mellan ramen och mattan.

ankare ram hörnkopplingar 
bygghöjd ca. 7mm

brunn är i jämnhöjd  
med ramens topp

ram i jämnhöjd med golvbeläggning-
en t.ex klinker, parkett, textilmattor

fyll glipan (ca. 3mm) med fogmassa  
(rekommenderat) matta

sä
ke

rh
et

sh
öj

d

Installationsguide för Ramar
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En ideal lösning för entrér där man 
behöver utökad smutsuppsamling och 
där rengöring av mattan sker mer säl-
lan finns mattbrunn som samlar upp 
smutsen. To Clean entré matts systemet 
kan också kopplas till ett dränerings-
sytem. Detta underlättar med ett per-
manent dränage.
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Material Svetsat rostfritt stål eller aluminium. Mellanprofiler av rostfritt stål eller aluminium, maximalt avstånd 250 mm, med 
öppningar för vattendränering. Den yttre ramen är gjord av rostfritt stål eller aluminium.

Användning För användning av Top Clean STABIL 17 och 22 mm; för Top Clean STABIL XL 22 och 27 mm för  
Top Clean OBJEKT 22 mm och för Top Clean HIGH 42 mm.

Design Mattbrunn i flera delar som är rektangulära eller specialformade består av enskilda segment med separat dränering; 
segmenten är sammankopplade med u-profiler av rostfritt stål eller aluminium (inkluderade).

Dränering En 60 mm (11/2 tum) sil av rostfritt stål är placerad i mitten av mattbrunnen eller annan position för anslutning till 
dräneringssytemet.

Specialformer Ankare av rostfritt stål eller aluminium kan fixeras i avdelningarna i mattbrunnen för exakt montering i golv  
(mot extra kostnad). Mattbrunnen är förstärkt i rostfritt stål eller aluminium för områden med tung belastning  
med truckar finns att tillgå (mot extra kostnad).

Design Standarhöjd bredd längd

Rostfritt stål eller aluminium 50 mm 2.900 mm 1.400 mm

Rostfritt stål eller aluminium 75 mm 2.850 mm 1.350 mm

Icke standardiserade höjder på begäran; 
större versioner levereras i flera delar med separat dränering.
Prislista på begäran.

Mattbrunn Rostfritt Stål eller Aluminium 

Mattbrunn är tillverkad av rostfritt stål eller aluminium. Den har utökad smutsuppsamling och vattendränering. Storleken på mattbrunnen skall 
motsvara mattans storlek; extra stora brunnar finns som alternativ. Profiler som är svetsade i gångriktningen ger styvhet. Uppsamlare i ett stycke 
har en maxbredd på 2,900 mm och en längd på 1,400 mm större versioner i flera delar tillgängliga. 

Maxdimensioner för versioner i ett stycke 
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Material Stark vridstyv och räfflad aluminiumprofil (legering EN AW 6060).

Användning För Top Clean TREND 10 och 17 mm.

Färger Naturell aluminium. Profilen kan levereras pulvertäckt med valfri RAL-färg (mot extra kostnad).

Undersidan Halkskydds beläggning med PE-skum.

Vinklade Ramar

Vinklad kant runt mattan-rampen ansluts INTE till mattan, men kan 
fästas i golvet. 

Vinklad kant på en sida-rampen ansluts till mattan. Vinklad kant på två sidor-rampen ansluts till mattan.

Vinklad kant på tre sidor-rampen ansluts INTE till mattan, men kan 
fästas i golvet. 

Mattramper för Top Clean 
De vinklade kanterna på ramen är den ideala lösningen för icke-försänkta mattinstallationer där inga kapningar i golvet är möjliga. Alla Top 
 Clean-mattor med 10 och 17 mm kan lätt förses med vinklade ramprofiler. Entrémattor som vilar på vinklade ramar ger tillgänglighet för rullstolar 
och barnvagnar.

35 mm

Höjden på 
Vinklad Ram

ca. 10 mm
ca. 17 mm

Bredden på Viklad Ram

Die Fotos zeigen Matten mit einer Höhe von 22 mm

Mattramper 

Återvinningsbar

Rostfri
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Hög rengörings effekt och livslängd är framstående kännetecken 
på våra mattsystem. Tänk på följande instruktioner vid installation 
och skötsel för att säkerställa optimal prestanda på mattorna. Som 
alla andra golvskydd som utsätts för hård belastning behöver Entré 
Matts Systemet regelbunden rengöring: Den optimala intervallen av 
rengöring beror på trafiken och graden av nedsmutsning.

Rengöring och Underhåll

► Regelbunden rengöring: Rengör ytan på mattan med en dammsugare regelbundet. Använd högsta sugkraft på dammsugaren.

► När mattan är kraftigt nesmutsad, rulla upp mattorna efter dammsugning och avlägsna smuts som samlats i mattramen.

 ► Extremt smutsiga mattor kan enkelt rengöras med en högtryckstvätt. Efter rengöringen, hängs mattan upp för snabbare torkning. Lägg tillbaka 
torkade mattor i mattramen. Entrémattan kommer att vara fullt fungerande igen.

► Enskilda inlägg kan bytas ut om mattan blir väldigt skadad eller förorenad.Nya inlägg kan fixeras mot existerande aluminiumprofiler med 
dubbelhäftande tejp. Ni kan byta skadade inlägg själva. Vi tillhandahåller prislista för ribbade mattinlägg på begäran.

För att säkerställa lång livslängd på mattan rekommenderar vi följande:

1. Använd en vanlig skruvmejsel för att lossa det skadade inlägget 
från aluminiumprofilen och ta bort det.

2. Tänk på: Smuts, ribbad matta och lim måste avlägsnas från 
aluminiumprofilen (t.ex med hjälp av en mejsel).

3. Placera det nya inlägget i aluminiumprofilen med dubbelhäftande 
tejp: Använd en gummihammare för att rätta till inlägget om det 
behövs.

Att Byta Inlägg

Om ett inlägg blir krafigt nedsmutsat och där rengöring är omöjlig kan 
enskilda inlägg bytas ut. Dock måste poängteras att detta endast bör vara 
ett alternativ för en eller två profiler eftersom fler är ett opraktiskt alternativ. 

En dubbelhäftande tejp fästs på baksidan av den nya profilen, som sedan 
fixeras i postion av den gamla. Nya profilinlägg är tillgängliga genom att 
ringa oss och meddela modellen på mattan och färgen på inlägget.

Byte av Inlägg
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FAXFORMULÄR 

www.geggus.se · info@geggus.se

Genom att skicka in detta faxformulär, behandlar vi er förfrågan enligt önskemål, och tar hänsyn till vårt dataskydd.

Längd på aluminiumprofiler:

G
ån

gr
ik

tn
in

g

Inre ramdimensioner

Yttre ramdimensioner

Estrich

 Offert  Order

Projekt: , 

Produkttyp: , 

Profildistans:  ca. 5 mm

Profilhöjd:  ca. 10 / 13 mm  ca. 17 mm  ca. 22 mm  ca. 27 mm  ca. 42 mm  

Ovansidan: , 

Färg på inlägg:, 

Önskar ram:    Ja   Neij

Ramtyp:    Aluminium   Rostfritt stål (rost fri)

Inskickade dimensioner indikerar:

Yttre ramdimensioner:  

Inre ramdimensioner:  

Mattans exakta storlek:   

Antal:, st

Skräddarsydd enligt ritning  
(inkluderas): 

Skräddarsydd enligt mall 
(inkluderas):  

Längd på aluminiumprofiler: cm

Gångriktning cm

Entré-Mattssystemet kommer alltid att tillverkas i ett stycke om möjligt. Storlekar utöver standard dimensioner och vikt (maxbredd för alumi-
niumprofiler: 300 cm, maxvikt: 50 kg) kan inte installeras korrekt i ett stycke och kommer därför att delas.

  Skicka en offert för uppmätning.

  Skicka en offert för mallning av mattsystemet.

  Skicka en katalog med prislista.

  Skicka en katalog med prislista och en produktbox.

1. Faktura Adress

Företag:

Kund nummer:

Namn:

Adress:

Postnummer:, Ort:

Telefon:, Fax:

E-Mail:

2. Leveransadress (om annan än fakturerings adressen)

Företag:

Namn:

Adress:

Postnummer:, Ort:

Telefon:

Önskad leverans datum:

Datum / Signatur:
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GEGGUS Entremattor AB  
Bogseraregatan 5 
25267 HELSINGBORG

Telefon +46 (736) 268 200  
E-Mail sven@geggus.se  
Internet www.geggus.se
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