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Notrax® piktogrammer

Produkttest

Indendørs
Til indendørs brug.

Portal, indgangsfoyer
Kan bruges udendørs i beskyttede 
eller indgangsfoyer-områder, som 
ikke er udsat for regn.

Udendørs
Kan bruges udendørs under alle 
vejrforhold.

Absorberende
Absorptionsevnen måles i liter pr. 
kvadratmeter.

Dræning
Lader vandet løbe igennem, 
efterlader en ren og tør overflade.

Høj trafikmængde
Egnet til kraftig trafik f.eks 
offentlige bygninger, hoteller og 
forretningsmiljøer.

Middelhøj trafikmængde
Velegnet til middelkraftige 
trafikforhold i skoler, kontorer og 
detailhandel.

Let trafik
Velegnet til let trafik  i skoler, kontorer 
og detailhandel. 

Afskrabning af snavs
Skrabefunktionen fjerner snavs fra 
såler, for at forhindre skidt og snavs i 
at trænge ind i bygningen.

Brandhæmmende
Brandnormering Bfl-S1 eller CFL-S1 
testet iht. EN 13501-1. Måtterne er 
konstrueret til at modstå brand, 
underbygget af testcertificeringer fra 
uafhængige laboratorier.

Trapper
Velegnet til montering på trapper.

Kørestolsvenlig
Blød overflade eller lav profil og 
affalsede kanter er ideel til kørestole, 
vogne eller kufferthjul.

Vaskbar
Kan vaskes op til 50° Celsius.

Kulderesistent
Tåler udsættelse faf kraftig kulde.

Modulsystem
Sammenbyggelige måtter 
giver tilpasning på stedet med 
kombinerbare enheder, der kan 
samles i enhver form eller facon.

Notrax® gulvmåtteprodukter er underlagt streng kontrol af 
uafhængige laboratorier før deres lancering på markedet. 
Vores produktafprøvningsdiagram viser følgende relative 
sammenligninger mellem Notrax® måtterne i denne 
brochure:

 Vandopsamling

Angiver fugtighedsopsamling i en entremåtte ved faktisk 
forbrug. Jo højere markør i tabellen, jo flere liter vand pr. 
kvadratmeter kan der være indeholdt i måtten.

 Slidmodstanden

Angiver den tid, det tager for en måtte at miste sit attraktive 
udseende og funktionalitet. Denne test simulerer det slid, 
en entremåtte vil få under ved normal fodgængertrafik. 
Jo højere markør i tabellen, desto større 
modstandsdygtighed mod slid og ødelæggelse.

 Støvkontrol

Indikerer mængden af snavs en entremåtte kan 
indfange, indeholde og skjule ved faktisk forbrug. 
Effektiviteten af denne funktion skyldes en kombination af 
produktionsteknikker og kvaliteten af det anvendte garn. 
Jo højere markøren i tabellen er, jo mere snavs skrabes der 
af sko.

Eksempel på produkttesttabel

Produkttest
 

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

www.notrax.eu 3



Notrax® måtter til erhvervsbrugbrug

Produktion i Barendrecht, Nederlandene.

Grundlagt i 1948 af Charles J. Wood (længst til højre).

Notrax® bliver ofte nævnt som en af pionererne inden for måttedesign og 
produktion. Dette er ikke overraskende, da vi siden vores grundlæggelse i 
1948, har været engageret i at fremstille kvalitetsprodukter og optimering af 
processer. 

Notrax® har et komplet udvalg af udendørs og indendørs entremåtter til 
erhvervsbrug. Notrax® professionelle støvkontrol-måtteprodukter er designet 
til at:
 • Fjerne snavs og fugt fra sko
 • Forebygge at snavs kommer ind i bygninger
 • Få indgangspartier til at se rene og ordentlige ud
 • Reducere faren for glideulykker

Op til 80% af alt snavs på gulve stammer fra indgangspartierne. Korrekt 
udnyttelse af måtterne sikrer, at hovedparten af snavset bliver stoppet 
ved indgangen og ikke vil hobe sig op på etagerne. Dette reducerer gulv-
vedligeholdelse og behovet for rengøringskemikalier betydeligt. Måtterne 
forlænger også levetiden på gulvet ved at absorbere en stor del af det 
oprindelige skidt. 

Entremåtter hjælper med til at mindske risikoen for at glide og falde. Det 
absorberende funktion i måtter tørrer sko for at forhindre glidning mens gummi- eller vinyl-underlag, som er en vandtæt og 
skridsikker belægning, forhindrer måtten i at skride og forebygger glidning, mens snubling eller fald yderligere.
Notrax® har en række enkeltzone-, multizone- og multi-funktionelle måtter i et udvalg af farver og materialer, som passer 
til enhver indgang for at skabe en samlet entremåtteløsning i et behageligt og sikkert miljø.

Produktinnovation
Vores varemærke Notrax® måtter til professionel brug er blevet synonym med kvalitet, fleksibilitet og kundeservice.
Hvad der startede som et lille familieejet måttereparationsfirma har hurtigt udviklet sig til en global leder inden for design 
og produktion af træthedslettelses-måtter, sikkerhedsmåtter og indgangsmåtter til iindustriel og erhvervsmæssig brug.
I takt med at inventar og bygningsdesign udvikler sig, gør vores måtteprodukter det også.

Vores innovationsteam fortsætter med at designe avancerede produkter gennem intensiv forskning og udvikling af nye 
teknologier, nye designteknikker og nye idéer. Vi søger konstant søger nye måder at opfylde de skiftende behov i branchen 
på. Vi fokuserer på kundernes problemer og arbejder sammen med dem for at skabe måtteløsninger.
Notrax® produkter sælges over hele verden gennem vores betroede distributørnetværk af måtteeksperter, der arbejder 
i nichesegmenter af tilknyttede leverandører, rengøring og hygiejne, installationseksperter, indretningsarkitekter, 
projektudviklere og mange flere.

Forståelse af og reaktion på de markedernes særlige behov afspejler vores interesse og fornøjelse i at betjene vores 
forhandlere og deres kunder. Eksempler på dette omfatter udvikling af masse-tilpasnings-muligheder og online integration 
med kunder. Som en af verdens største integrerede producenter af måtter til professionel brug, er vores tro på stærke 
relationer grundlaget for vores forretning.

Med faciliteter i Europa og USA, søger vi konstant søger at reducere miljøpåvirkningen fra vores processer.
Det betyder, at vi sigter mod at udvikle virksomheden på en miljømæssigt ansvarlig måde, og det gør vi ved at fokusere på 
at mindske spild, anvende genbrugsmaterialer, hvor det er muligt, og fremskaffe materialer fra bæredygtige kilder.

Chicago, Illinois - Gummiproduktion og logistik
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Barendrecht, The Netherlands - Produktion og Logistics

Calhoun, Georgia - tæppeproduktion og logistik Mosel, Mississippi - plastproduktion og logistik

"Lean"-organisationen af vores drift gør det ikke kun muligt for os at forblive 
konkurrencedygtige og levere hurtig service, den gør det også muligt for vores 
kunder at deltage i en fælles indsats for at mindske miljøbelastningen ved 
blot at gøre brug af vores elektroniske indkøb, fakturering og dropshipping-
funktioner.

R.E.A.C.H.
REACH er EU-forordningen om kemikalier og sikker anvendelse (EF 
1907/2006). Den drejer sig om registrering, vurdering, godkendelse og 
begrænsning af kemiske stoffer. Loven, som trådte i kraft den 1. juni 2007, 
tildeler producenterne ansvaret for at levere høj menneskelig og miljømæssig 
beskyttelse mod brugen af kemikalier i produktionen. Notrax® bruger ikke 
stoffer som aktuelt er opført på SVHC (Substances of Very High Concerns) 
listen under REACH, herunder Di-octylphthalat (DOP) blødgøringsmiddel. 
Yderligere oplysninger om vores holdning til bæredygtighed kan hentes på 
www.buynotrax.eu for registrerede forhandlere eller ved e-mail-anmodning 
til europe@notrax.com .

Produktgaranti
Alle Notrax® gulvmåtter er fremstillet af den højeste kvalitet af materialer og 
håndværk. Driftssikkerhed og service af vores produkter er garanteret mod 
fejl i materiale i ét år fra købsdatoen forudsat at producentens anbefalede 

brug og vedligeholdelse følges. Køber har ansvaret for at vurdere brugbarheden af produktet og påtager sig ethvert ansvar 
i forbindelse med en sådan anvendelse. Sælger hæfter ikke for skader, der overstiger salgsprisen for produktet. Garantien 
gælder ikke for ekstra skråspidser, splejsning eller ved falsning af måtter. I det usandsynlige tilfælde af et Notrax-produkt 
er defekt, vil der blive ydet fuld refusion eller erstatning (baseret på producentens skøn).
Reklamationer skal være godkendt til returnering og sendes forudbetalt for inspektion og vurdering. For oplysninger om 
gulvmåtte-vedligeholdelse: www.notrax.eu/nyheder.

Dette katalog fremhæver de løsninger Notrax® tilbyder af professionelle indgangsmåtter til bygninger.
Du er velkommen til også at bede om den seneste Notrax® brochure for Ergonomiske, Aflastnings- & Sikkerheds-måtter.

Tak fordi du valgte Notrax®.

René Vieveen
Administrerende direktør

Superior Manufacturing Group-Europe B.V.
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Entreen er bygningens første indtryk.
Som med enhver introduktion - af mennesker, 
steder eller produkter - er det første indtryk kritisk. 
Indgange skal opfylde en række krav, herunder 
attraktivt design, høj gennemgangshastighed 
(selv på de travleste tidspunkter) og fremragende 
funktionalitet. Entremåtter kommer i en 
række farver og mønstre for at matche enhver 
indretning og forbedre den overordnede æstetik i 
indgangen, og giver den et professionelt, stilfuldt 
og eksklusivt udseende, som gør det første 
indtryk storartet. Endda imellem rengøringer, bør 
entremåtter fortsat se godt ud efter at tusinder af 
mennesker et gået hen over dem.  

Fordelene ved entremåtter er blevet anerkendt af mange 
bæredygtige og miljøvenlige bygningssmagsdommere, som LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method). Et ordentligt entremåttesystem bidrager til at forbedre 
den indendørs luftkvalitet, akustiske ydeevne, forlængelse af 
levetiden af den indvendige gulvbelægning og reduktion af 
omkostninger til vedligeholdelse og rengøring. LEED anbefaler 
derfor et permanent  entre-walk-off system på mindst 10 fods 
længde (op fra 6 fod i tidligere versioner af LEED) på alle jævnligt 
anvendte, udendørs til indendørs indgange og indgange fra 
overdækkede parkeringshuse.

Entremåtter reducerer udgifter til rengøring
70-80% af støv, snavs og smuds i offentlige bygninger er slæbt 
ind udefra og spredt over gulvet (International Sanitary Supply 
Association). Over en 20-dages periode, kan 1000 mennesker 
slæbe 9,6 kg (24 pund) snavs ind i en bygning (ISSA). Tolv gange 
så meget snavs bliver båret ind under våde vejrforhold baseret på 
test udført af BST laboratorium over en 11-måneders periode. Store 
ehvervsbygninger med meget trafik kan opnå så meget som 5000 
krydsninger om dagen. 

Fordelene ved en god entremåtte system er meget målbare i årlige 
besparelser på udgifter til rengøring. Jo mere snavs, der fjernes 
ved indgangen, jo mindre kan der blive kastet rundt i luften inden 
i bygningen. Indgangsmåtten er den første forsvarslinje i at holde 
skidt og snavs borte fra at trænge ind i bygningen og kan fjerne op 
til 85%  snavs.

Fordele ved 
indgangsmåtter 
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Entremåtter bidrager til forbedret indendørs luftkvalitet
I bygningskonstruktion overser designere ofte fordelene ved udformningen af indgangspartier og styring 
af bygninger for at fjerne medbragte forurenende stoffer fra sko, for at forbedre luftkvaliteten gennem 
reduktion af partikler. Udendørs snavs kan være bærer af partikler såsom støv, pollen, pesticider, bakterier, 
svampe, animalsk fæces og insektdele. Snavsede partikler deponeres på gulvet, hvor de kværnes til mindre 
partikler, når man går på dem. De mindste partikler efterlades i luften, mens de større synker tilbage på 
gulvet, hvor de ligger tilbage. Disse luftbårne partikler er en stor bidragyder til den indendørs luftforurening, 
der kan medføre vejrtrækningsproblemer, allergier og astma. Indendørs luftforurening er en af de fem 
største miljømæssige risici for folkesundheden, da indendørs luft ofte er op til 70 gange mere forurenet 
end udendørs luft; (Environmental Protection Agency) og de fleste mennesker tilbringer 60-90% af deres 
tid inden døre. (American Lung Association). Ved at kontrollere koncentrationen af partikler gennem 
forebyggelse og rengøring kan man hjælpe med at lindre symptomer og forebygge sygdom.

Entremåtter beskytter og bevarer den indvendige gulvbelægning
Konstant overvågning af snavs, der kommer ind i bygningen er også en vigtig faktor i slid af indvendige gulve 
og tæpper. Snavs og jord har en struktur, der minder om et barberblad, som kværnes ned i gulvene, når man 
går, forårsager skrabning på glatte gulve og når man går på tæpper kan deres fibre blive skåret over. Inden 
for de første 6 fod, vil 42 % af gulvets finish eller tæppe blive fjernet efter kun 1500 personer er gået ind og 
forkorter dermed den samlede levetid af den indvendige gulvbelægning. Entremåtter er lavet med grovere 
fibre, der er designet til at bevare gulvet, ved at absorbere en stor del af det oprindelige skidt, der ellers ville 
forkorte de indvendige gulve eller tæppers levetid, for at beskytte investeringen.

Entremåtter hjælper med til at undgå at glide, snuble og falde
Glide- og fald-ulykker er den hyppigste årsag til ulykker i hjem, hoteller, restauranter og offentlige bygninger. 
(70% sker på en flad og plan overflade).

De fire vigtigste årsager til glide og falde-ulykker er:
 • Glatte og våde overflader forårsaget af vand og andre væsker
 • Glatte overflader forårsaget af kemisk eller støvet gulvforurening
 • Forhindringer både midlertidige og permanente
 • Ujævne overflader og niveauændringer

I tørt vejr kan entreer samle snavs på overfladen. Sand, grus og snavs kaldes normalt "kuglestøv" fordi de 
fungerer som miniature-kuglelejer når de er fanget mellem en hård gulvoverflade og en glat skosål. Skoen 
mister trækkraft og skrider bort og forårsager at personen mister kontrollen og falder. 
Under dårlige vejrforhold, herunder regn, sne og slud, kan den indvendige gulvbelægning hurtigt blive glat, 
og det indvendige tæppe kan blive mættet og dermed øge risikoen for at glide og falde. Entremåtter spiller en 
rolle i at reducere glideulykker og fald pga. våde gulve ved korrekt tørring af våde sko og holde indendørs og 
udendørs indgange tilgængelige for mennesker med hjælpemidler som f.eks. ganghjælpemidler og kørestole.

Zonerne
Måtteløsninger, der er vellykket til at stoppe snavs og forhindre at 
man glider og falder, er rettet imod tre hovedzoner:

Zone 1:
Skrabezonen fanger den første bølge af tunge partikler med op til 
40% snavs/fugtighed, der bliver fjernet fra skoene.

Zone 2:
Rengøringszonen skraber fine partikler og absorberer fugt i 
indendørs foyerområder med op til 70 %.

Zone 3:
Tørrezonen fuldfører tørringen og stort set alt snavs og fugt 
fjernes fra sko.
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Logomåtterne giver mulighed for helt at tilpasse 
en kvalitets støvkontrol-entremåtte med firmalogo 
eller budskab til stærk branding. Når besøgende 
kommer ind, bliver indgangsmåtten en stor 
reklamemulighed, for at forbedre din virksomheds 
identitet og virkelig byde gæsterne velkommen, 
fordi måtterne oftest er det første der lægges 
mærke til når man kommer ind.
 
Måttefunktionalitet
Den vigtigste funktion i en måtte er at give rene og tørre sko. 
En ren måtte forhindrer snavs og fugt i at trænge ind i bygningen, 
reducerer indendørs rengøringsomkostninger, forhindrer 
glideulykker og fald på våde gulve, beskytte den indvendige 
gulvbelægning, ved at absorbere skidt, fugt og snavs og forbedre 
luftkvaliteten.
Størrelse, materiale og tæthed af måtten spiller derfor en 
rolle i dens evne til at udføre denne funktion, men også i dens 
holdbarhed og evne til vandoptagelse og fjernelse af snavs. 
Notrax® har et udvalg af højkvalitets-logomåtter, som udfører 
denne funktion, men giver også en glimrende lejlighed til at 
fremme et varemærke eller firmanavn.

Højopløselig print
Notrax® anvender den nyeste printteknologi og højopløselige print 
der gør det nemt at producere komplekse logodesign, skygger og 
3-dimensionelle effekter. En høj opløsning medfører fotokvalitets-
udskrift med overlegen billedvisning. Den skarpe afgrænsning af 
fine linjer, konturer og jævne overgange giver præcise detaljer, 
så hver enkelt måtte kan få sit helt personlige udtryk. Højden af 
gulvtæppets luv øger dybden i det visuelle udtryk for og giver en 
virkelig fantastisk virkning.

Ubegrænsede farvemuligheder
Notrax® logomåtter er trykkes med en udvidet proces-farve-
udskrivningsmetode, der frembringer livlige, stabile farver med 
næsten uendelige farvemuligheder. Den store farvevariation giver 
levende farver, enestående sortniveau med stærke kontraster, og 
jævne overgange til uendelig skygning, som resulterer i enestående 
fotokvalitetsprint som virkelig får logoet til at skille sig ud. 

Flerfarvede logoer, komplicerede konstruktioner, kunst og også 
fotos kan nemt gengives. Vælg en af de tusindvis af Notrax® 
standard farver, eller oplys Pantone/RAL eller anden farve-
matchingssystem-kode, og vi vil matche dit logos farver for en 
korrekt gengivelse af dit logo.

Logo måtter - 
Specialprintede
måtter
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Match Your Mat™
BrilliantStep™ kan også printes i én farve, der passer til din nuværende måtte eller indretning og farver vha. vores farvematchingsystem med 
tusindvis af flotte farver til at give hurtige og nøjagtige farvematch. Eller angiv blot din foretrukne farve med PMS, RAL eller en anden farvematching-
systemkode, og vi vil matche din måtte. Ensfarvede måtter kan også anvendes sammen med brugerdefinerede trykte logomåtter til et komplet 
farvekoordineret måttesystem.

Tilpassede længder og størrelser
Som med alle Notrax® produkter, kan Notrax® løstliggende indgangsmåtter fås i en lang række standardstørrelser samt tilpassede længder fås pr. 
løbende meter. Vores specialiserede produktionsteam kan tilpasse Notrax® logo måtter til enhver størrelse, form og længde med monteret skrå affaset 
kant til at afslutte måtten og forhindre at man snubler. Selv særlige former, herunder cirkler, halvmåner og buer kan produceres til specialinstallationer. 
Alle tilpassede måtter kan leveres med anbefalet tilbehør såsom skrå kanter, 090 Mat Hold™ eller 085 Velcro® tæppe Anchor-strimler.

Fremstillingsmetode
Notrax® logo måtter er produceret efter ordre ved hjælp af BrilliantStep™ med den nyeste printteknologi. BrilliantStep™ udskrivningsmetoden 
sikrer strålende og levende farver med en farveægthed, som er sikret i henhold til DIN54006. I modsætning til silketryk eller overføringstryk, som 
kun behandler overfladen, trænger BrilliantStep™ udskrift dybt ind i underlagets fibre, således at farven er synlig hele vejen igennem for at sikre, at 
udskriften holder i måttens levetid og ikke falmer med tiden.

Produktionstid
Notrax® har udvidet sin logo-udskrivningskapacitet. Samt at "Lean" organisationen af vores drift gør det muligt for os at forblive konkurrencedygtige og 
yde ekstremt hurtig service til både standard- og specialfremstillede produkter. Logo-måttedesign oprettes og sendes til godkendelse inden for 24 timer. 
Når det er godkendt bliver logodesignet sendt til produktion, for at blive udskrevet, pakket og sendt inden for 24 timer.

Ingen minimumsmængde
Vores varemærke Notrax® måtter til professionel brug er blevet synonym med kvalitet, fleksibilitet og kundeservice. Vi tilbyder fuld logo-måtter og 
tilpasningstjenester uden mindste bestillingsmængde, ekstremt hurtig service og dropshipping-muligheder.

Hvordan bestiller du?
1. Projekttitel:
 Giv designet et relevant navn som reference. Dette navn vil blive anvendt i al korrespondance og på ordren.

2.  Måttetype:
 Vælg fra et udvalg af logomåttetyper:  190 Logo Washable™
  198 Logo Superior™
  193 Logo Standard™
  196 Logo Brush™.

3.  Logo:
 Send logoet eller billedet til designer@notrax.com. Acceptable formater er JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe Illustrator, PDF.

4.  Størrelse:
 Angiv måttestørrelse, om det er tilgængelige størrelser, tilpassede længder eller brugertilpassede faconer eller størrelser. For ikke-standardiserede 
former anbefales luft omkring udskriftsområdet.

5.  Retning:
 Angiv om designet skal udføres i landskab eller portræt.

6.  Baggrundsfarve:
 Vælg en farve til baggrunden af måtten. Mørke farver anbefales til baggrunden. Lysere farver fremstår beskidt meget hurtigere.

7.  Efterbehandling:
 Angiver, om skrå lister ønskes for løs løst liggende måtte, eller om måtten bliver monteret i en måtteramme.

8.  Mængde:
 Angiv antallet af måtter. Der er ingen minimumsmængde, men flere måtter pr. design reducerer omkostningerne.

 Billedmateriale skal leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter billedmateriale-godkendelse!

www.notrax.eu 9
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GOOD BESTBETTER GOOD BESTBETTER

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

En funktionel og vaskbar logo-måtte kan blive helt personaliseret ved hjælp af BrilliantStep™ fuld farveprint 

med et næsten uendeligt antal farvekombinationer. Denne førsteklasses multi-funktionelle støvkontrol-måtte 

rengør og tørrer ikke kun skoene, for at undgå at snavs og fugt bliver slæbt ind i bygningen; den giver også 

en fremragende lejlighed til at fremme et brand eller firmanavn, fordi de fleste mennesker først kigger på 

gulvet. Nitrilgummi-underlag kan vaskes på op til 50 °C med nubret mønster for at minimere bevægelse på 

alle overfladerne og til at holde måtten forhøjet på hårde gulve så de kan tørre nedenunder. BrilliantStep™ 

udskrivningsmetoden sikrer strålende og levende farver med en farveægthed, som er sikret i henhold til 

DIN54006. Layout af måtten skal leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter 

layout-godkendelse! 

010 Uni Washable™
Uni Vaskbar kan ensfarvet måtte for tilpasning af interiør farve og 
eventuelt tilpasning til andre måtter i indgangen.

Anbefalet brug:
• Velegnet til medium - høj trafik.
•  For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, 

universiteter, restauranter og supermarkeder.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.6 højsnoet garn.
• 700 gram garn pr. m².
• Bagside: nitrilgummi.
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8.5 mm.
• Vægt: 2.8 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 85 cm
• 85 cm x 115 cm
• 85 cm x 150 cm
• 115 cm x 180 cm
• 115 cm x 240 cm
• 150 cm x 240 cm
• 150 cm x 300 cm

Rengøringstips:
• Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges.

190 Logo Washable™
Logo Vaskbar kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne 
printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og 
farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle 
billede.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til høj trafik.
•  For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, 

universiteter, restauranter og supermarkeder.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.6 højsnoet garn.
• 700 gram garn pr. m².
• Bagside: nitrilgummi.
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8.5 mm.
• Vægt: 2.8 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 85 cm
• 85 cm x 115 cm
• 85 cm x 150 cm
• 115 cm x 180 cm
• 115 cm x 240 cm
• 150 cm x 240 cm
• 150 cm x 300 cm

Rengøringstips:
• Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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GOOD BESTBETTER GOOD BESTBETTER

Med en næsten uendelig mængde farvekombinationer kan Logo Superior™ logomåtter udskrives i 

standardstørrelser, tilpassede længder og brugerdefinerede størrelser op til 200 cm bredt for løst lagte eller 

forsænkede rammer, som muliggør skræddersyede måtteløsninger. Denne enestående støvkontrol-måtte er tæt 

tuftet for at sikre en høj vandoptagelse og fjernelse af snavs med en virkelig effektiv løsning.

Et holdbart vinylunderlag med glat finish tilpasser sig enhver overflade. BrilliantStep™ udskrivningsmetoden 

sikrer strålende og levende farver med en farveægthed, som er sikret i henhold til DIN54006. Billedmateriale skal 

leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter billedmateriale-godkendelse!

018 Uni Superior™
Uni Superior™ kan printes som en ensfarvet måtte for tilpasning af 
interiør farve og eventuelt tilpasning til andre måtter i indgangen.

Anbefalet brug:
• Velegnet til medium og høj trafik.
•  For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, 

universiteter, restauranter og supermarkeder.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.6 højsnoet garn.
• 600 gram garn pr. m².
• Underlag: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8 mm.
• Vægt: 3 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 135 cm x 200 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
• Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

198 Logo Superior™ 
Logo Superior™ kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne 
printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og 
farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle 
billede.

Anbefalet brug:
• Velegnet til medium og høj trafik.
•  For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, 

universiteter, restauranter og supermarkeder.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.6 højsnoet garn.
• 600 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8 mm.
• Vægt: 3 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 135 cm x 200 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
• Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Produkttest
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GOOD BESTBETTER GOOD BESTBETTER

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Logo Standard™ er den ideelle salgsfremmende måtteløsning til mindre krævende opgaver.

Brug BrilliantStep™ fuld farveudskrivning med næsten uendelige farvekombinationer, den tæt tuftede entremåtte 

flot og præcist print og ægte farvegengivelse.

Et holdbart vinylbagside med glat finish tilpasser sig enhver overflade. BrilliantStep™ printmetoden sikrer 

strålende og levende farver med en farveægthed, som er sikret i henhold til DIN54006. Layout laves indenfor 

24 timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter layout-godkendelse!

015 Uni Standard™ 

Uni Standard™ kan udskrives som en sort/hvid-farvet måtte i fuld 
farve, der tilpasser til din måtte til ethvert interiør farve-system eller 
til at bruge sammen med de brugerdefinerede trykte logo-måtter til et 
farvekoordineret måttesystem.

Anbefalet brug:
• Velegnet til let trafik.
•  For placering inde i indgange til kontorer, butikker, restauranter, 

købmandsforretninger, bagerier, specialbutikker.

Specifikation
• Tuftede luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.0 højsnoet garn.
• 405 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 6 mm.
• Vægt: 2.7 kg pr. m².

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 300 cm
• 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 90 cm bredde pr. løbende meter
• Op til 120 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

193 Logo Standard™

Logo Superior™ kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne 
printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og 
farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle 
billede.

Anbefalet brug:
• Velegnet til let trafik.
•  For placering inde i indgange til kontorer, butikker, restauranter, 

købmandsforretninger, bagerier, specialbutikker.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.0
• højsnoet garn.
• 405 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 6 mm.
• Vægt: 2.7 kg pr. m².

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 300 cm
• 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 90 cm bredde pr. løbende meter
• Op til 120 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs/udendørs
Logomåtter print

16 Standard PMS-farver tilbydes, hvorefter 
alle andre farver kan matches.
De viste farver kan afvige fra de originale 
farver.

 1. Offwhite  2. Laksefarvet

 3. Guld-gul 4. Lysegrå

 5. Lyseblå 6. Rød

 7. Orange 8. Gul

 9. Grøn  10. Blå

 11. Bourgogne 12. Brun

 13. Mørkegrå 14. Mørkegrøn

 15. Mørkeblå  16 Sort
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GOOD BEST SUPERIORBETTER GOOD BEST SUPERIORBETTER

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

En ny alternativ logomåtte med børster til anvendelse som løs måtte eller i forsænkning. Logo Brush™ er en 

perfekt skrabemåtte til indgange og udendørs overdækkede områder. Fremstillet i et tæt tuftet AstroTurf® 

skrabegarn, som er meget holdbart, Logo Brush™ tilbyder enestående afskrabning og aftørring i indgangspartiet.

En holdbar vinylbagside med glat finish tilpasser sig enhver overflade. BrilliantStep™ printmetode sikrer 

strålende og levende farver med en farveægthed, som er sikret i henhold til DIN54006. Layout leveres indenfor 24 

timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter layout-godkendelse! 

016 Uni Brush™
Uni Brush™ kan udskrives som en sort/hvid-farvet måtte i fuld farve, 
der tilpasser til din måtte til ethvert interiør-farve-system eller til 
at bruge sammen med de brugerdefinerede trykte logo-måtter til et 
farvekoordineret måttesystem.

Anbefalet brug:
• Velegnet til høj trafik.
• Til placering inde i eller udendørs i beskyttede områder.
•  For placering i nedsænkede matwell-rammer (dybde 16mm) invendigt 

i indgange i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, 
restauranter og supermarkeder.

•  For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede 
skråkanter.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.6 højsnoet garn.
• 1650 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 18 mm.
• Vægt: 4 kg pr. m².

Anbefalet tilbehør:
• 325 Løftet kant 11 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 105 cm bredde pr. løbende meter, incl. skråkanter
• Op til 150 cm bredde pr. løbende meter, incl. skråkanter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

196 Logo Brush™

Logo Brush™ kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne 
printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og 
farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle 
billede.

Anbefalet brug:
• Velegnet til høj trafik.
• Til placering inde i eller udendørs i beskyttede områder.
•  For placering i nedsænkede matwell-rammer (dybde 16mm) inde 

i indgange i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, 
restauranter og supermarkeder.

•  For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede 
skråkanter.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet 
 polyamid 6.6 højsnoet garn.
• 1650 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 18 mm.
• Vægt: 4 kg pr. m².

Anbefalet tilbehør:
• 325 Løftet kant 11 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 105 cm bredde pr. løbende meter, incl. skråkanter
• Op til 150 cm bredde pr. løbende meter, incl. skråkanter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Chalk White

New Welcome

Connect One

Modern 70’s

Indendørs
Absorberende
udskrevet Déco Design

18 www.notrax.eu



GOOD BESTBETTER GOOD BESTBETTER GOOD BESTBETTER

Disse dekorative støvkontrol-måtter kommer i et stort sortiment af moderne, attraktiv, funky, retro og humor-

udskrevne måtter til at koordinere ethvert indretningsdesign og atmosfære. Dette højkvalitets multi-funktionelle 

støvkontrolmåtter rengør og tørrer sko for at forhindre at snavs og fugt bliver slæbt med ind i bygningen. 

Overlegen farvebestandighed er sikret i overensstemmelse med DIN 54006. For at få flere designs, kan du 

besøge www.notrax.eu.

178 Déco Design 
Superior™

Vinylbagside med glat overflade.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til høj trafik.
•  For placering inde i indgange til kontorer, 

butikker, restauranter, købmandsforretninger, 
bagerier, specialbutikker.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 
 100 % ikke-tvistet polyamid 6.6 højsnoet  
 garn.
• 600 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8 mm.
• Vægt: 3 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 135 cm x 200 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
• Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

170 Déco Design™ 
Vaskbar

Nitrilgummi-bagside med nopret mønster til at 
minimere bevægelse på alle overfladerne og til 
at holde måtten forhøjet på hårde gulve så de 
kan tørre nedenunder.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til høj trafik.
•  For placering inde i indgange af hoteller, 

butikker, varehuse, skoler, universiteter, 
restauranter og supermarkeder.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 
 100 % ikke-tvistet polyamid 6.6 højsnoet  
garn.
• 700 gram garn pr. m².
• Bagside: nitrilgummi.
• Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8.5 mm.
• Vægt: 2.8 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 85 cm
• 85 cm x 115 cm
• 85 cm x 150 cm
• 115 cm x 180 cm
• 115 cm x 240 cm
• 150 cm x 240 cm
• 150 cm x 300 cm

Rengøringstips:
• Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges.

175 Déco Design™ 
Standard

Vinylbagside med glat overflade.

Anbefalet brug:
• Velegnet til let trafik.
•  For placering inde i indgange til kontorer, 

butikker, restauranter, købmandsforretninger, 
bagerier, specialbutikker.

Specifikation
• Tuftet luv med opskårne løkker består af 
 100 % ikke-tvistet polyamid 6.0 højsnoet  
garn.
• 405 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 6 mm.
• Vægt: 2.7 kg pr. m².

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 300 cm
• 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser
• Op til 90 cm bredde pr. løbende meter
• Op til 120 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest Produkttest Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Déco Design
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I store erhvervsbygninger med meget trafik kan opnå så meget 
som 5000 krydsninger om dagen. For offentlige bygninger med høj 
daglig trafik er fordelene ved et godt indgangsmåttesystem meget 
målbare. Et ordentligt indgangsmåttesystem bidrager til at forbedre 
den indendørs luftkvalitet, akustiske ydeevne, forlængelse af 
levetiden af den indvendige gulvbelægning og reduktion af 
omkostninger til vedligeholdelse og rengøring.

Korrekt angivelse af indgange for installation og projekter er 
vigtige for at sikre alle fordelene. Type, kvalitet og størrelse af den 
installerede måtte installeret vil variere afhængigt af mængden 
af trafik, anvendelse af bygningen, miljø, hvor bygningen ligger og 
mange andre faktorer.

Funktionalitet
Størrelse, materiale og tæthed spiller en rolle for holdbarhed, 
vandoptagelses-kapacitet og fjernelse af snavs - jo mere jo bedre. 
Polyamid- og polypropylen-fibre er stærke og holdbare med 
børstning og skrabning og er hårdføre, defineret som at de holder 
deres struktur og gør dem velegnet til store og travle indgange. 
Hårdføre måtter vil tolerere mere slid og holde deres udseende og 
funktionalitet længere med meget trafik. Polyamid har fantastiske 
absorptionskvaliteter og er desuden smudsafvisende.

Skoene skal i berøring med måtten mindst tre gange, for at skrabe, 
rengøre og tørre. Som en tommelfingerregel tager det 2 meter af en 
god tekstiloverflade til at fange 42% af fugt og snavs, 4 meter bør 
fange op til 65% og 6 meter op til 90 %. LEED anbefaler også en 
permanent indgangs-walk-off-system på mindst 3 meter (10 fod) 
lang (op fra 6 fod (1,8 meter) i tidligere versioner af LEED).

Sikkerhed
Våde, glatte gulve er farlige. Indgange bliver hurtigt våde på 
regn- eller snevejrsdage. Mindre eller utilstrækkelige måtter kan 
hurtigt blive mættet og forværre situationen. Beskidte måtter 
tillader forurenende stoffer til at flytte sig til det indvendige gulv. 
Entremåtter behøver en høj vandoptagelses-evne til korrekt tørring 
af sko. Opsugningsevne mellem 4 til 6 liter vand pr. kvadratmeter er 
egnet til områder med tung trafik. 

Indgange bliver også en primær udgang ved brand eller andre 
nødsituationer. Da brandklassifikationer varierer efter typen af 
bygning, indgangstype og type af entremåttesystem, anbefales det 
at tjekke brand-forordninger, når du vælger et entremåttesystem.

Indendørs 
entremåtter for 
kontrakt-anvendelse 
og installation
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Tilgængelighed
Især i offentlige bygninger skal indgangen være tilgængelig for alle. Arkitektoniske designguider specificerer 
at indgange skal passe til kørestolsbrugere og have plads til mennesker med mobilitetshjælpemidler. Gulvene 
bør have en kørestolsvenlig overflade, være snublefri og i stand til at fjerne vand fra hjulene og skoene, for at 
reducere glatte overflader inde i bygningen.

Entremåtter eller forsænkede måttebrønde skal flugte med gulvets overflade eller enhver forskel i højde 
mellem gulvbelægningens overflade og måtten bør begrænses til højst 6 - 12 mm ( ¼" til ½ " ). Tæpper bør 
være med lav tæt luv, der er ikke-retningsbestemt og gør det nemt for kørestolsbrugere og personer med 
krykker. Undgå kokosmåtter, dyb luv eller overdrevent rillede tæpper. Det er at foretrække at den forsænkede 
måtteramme på primære indgange skal have samme bredde som indgangen. 

Rengøring og vedligeholdelse påvirker fortsat effektivitet
Entremåtter fungerer optimalt, når de rengøres regelmæssigt. Ved at fjerne jord gennem en kombination 
af pleje, støvsugning, og udvinding, kan måttens levetid udvides. Fastinstallerede måtter skal underkastes 
regelmæssig vedligeholdelse og grundig rengøring, for at fjerne ophobning af urenheder, der ellers kunne 
spores i hele bygningen. En vedligeholdelsesplan bør omfatte daglig støvsugning af den øverste overflade, 
især ved områder med tung trafik, for at forhindre snavs i at ophobes og indlejres i måtten. Ugentlig pleje af 
gulvtæppet vil maksimere støvsugningen ved at løsne fibre, og skabe lettere adgang til jord nedenunder. Pleje 
af tæppet hjælper også med til luftning af fibre, for at muliggøre en hurtigere tørring. Månedlig indsprøjtnings 
og ekstraktions-shampoo giver rene fibre, og fjerner eventuelt tiloversblevent snavs.

Tilpasning
Entremåtter fremstilles på ruller i ca. 20 meter. Notrax® produktions-skrædderteam fremstiller ethvert bestilt 
Notrax® produkt i de præcise dimensioner klienten ønsker. Næsten alle Notrax® produkter kan tilpasses pr. 
løbende meter og fabriksklart, herunder tilpassede skrå næseflader som afslutning af måtten.
Andre særlige former, herunder cirkler, halvmåner og buer kan produceres til specialinstallationer. Alle 
tilpassede måtter kan leveres med anbefalet tilbehør såsom affaset kant eller sømbånd for udvidelse i 
bredden.

Installation
En forsænket matwell-ramme er en forsænket kærv i standardindgange under automatiske eller roterende 
døre. Matwell-rammen sikrer at underlaget er plant med gulvet, giver stabilitet til måtten og hjælper til 
at holde fast på skidt og snavs mellem rengøringer. For at sikre en perfekt pasform til Notrax® indgange i 
fordybningen, vælg den korrekte tykkelse for at sikre, at underlaget er plant med gulvet og tillader at døren 
kan lukkes.
Notrax® fordybningsfyldstoffer fås i forskellige tykkelser for at justere dybden på en eksisterende fordybning 
efter behov. Limning er måske ikke altid påkrævet. Notrax® kraftige entremåtter forbliver generelt i 
forsænkede rammer. For større indgange, hvor limning kan være påkrævet, anbefales kompatibelt dobbeltsidet 
tape eller en opløsningsmiddelfri klæber.

Her er vores klæbere fra fabrikanter, vi kan anbefale:

UZIN
• UZIN KR430
• UZIN KE 66
• SIGAN ELEMENTS

SCHÖNOX
• SCHÖNOX EMICLASSIC
• SCHÖNOX PU 900 (komponentlim)

EUROCOL
• 540 EUROSTAR SPECIAL
• 640 EUROSTAR SPECIAL (lav udledning iht.BREEAM)

F. BALL & CO. LTD.
• F 45 copolymer-emulsion med fremragende resistens over for spredning af blødgøringsmiddel.
• F 74 one-pack fugthærdnings-polyurethanklæbestof.
• F 81 2-del epoxyklæber uden opløsningsmidler.
• F 83 2-del epoxyklæber uden opløsningsmidler, vandbestandig.
• F 84 2-del, uden opløsningsmidler klæber, kun til brug med STOPGAP isolatormembran.
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Antracit (CH)

Kobolt (BU)

Granit (GT)

Skifergrå (Gy)

Mokka (BR)

Indendørs - Kontrakt og 
installation af måtterne

380 Swisslon Classic XT™
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GOOD BEST SUPERIORBETTER

380 Swisslon Classic XT™ 

Førsteklasses barriere-måtter, som er designet til at 

fjerne indbragt fugt og finere snavspartikler i store 

indendørs indgangspartier, herunder væg-til-væg.

Vores nye klassiske barrieremåtte, kendt for sit blødere 

garn, er blevet udvidet med et mono-filament for at 

tilbyde ekstra skrabning og give fremragende rengøring 

og absorbtion. Det nye trefarvede grusmønster giver 

enestående egenskaber med hensyn til at skjule snavs.

Stor evne til at holde på fugt ( >5 l/m²) og skrabe 

smuds fra fodgængere og samtidig bevare dens 

flotte udseende længst muligt. Et tætpakket tungt 

vinylunderlag sikrer en lang levetid.

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafikmængde.
•  For placering i forsænkede matwell-rammer (dybde 7 mm) eller 

væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige 
bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, 
restauranter og på trapper.

Specifikationer
•  Tæt tuftet luv med opskårne løkker (81,000 totter pr m²) består af 

100% polyamidgarn.
• 850 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 9 mm.
• Vægt: 3.6 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Fulde ruller:
• 135 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 135 cm bredde pr. løbende meter
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Antracit (CH)
• Kobolt (bu)
• Granit (GT)
• Skifergrå (Gy)
• Mokka (BR)

Rengøringstips:
•  Vakuum/shampoo eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til 

rengøring. 

Produkttest
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Indendørs - Kontrakt og 
installation af måtterne

 Wave Kul (WC)  Wave Rød (WR)

 Wave Taupe (WT) Wave Blå (WB)

 Wave Grå (WG)  Wave Sort (WK)

389 Swisslon Plus™ Bølgede farver

389 Swisslon Plus™ Sejlgarnsfarver

 Twine Kul (TC)  Twine Rød (TR)

 Twine Taupe (TT)  Twine Blå (TB)

 Twine Grå (TG)  Twine Sort (TK)
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GOOD BEST SUPERIORBETTER

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

389 Swisslon Plus™

Plush entremåtte med enestående skrabning og 

uovertruffen vandabsorbtionskvaliteter (5,5 liter pr 

m²) til store indendørs indgangspartier, herunder 

væg-til-væg-anvendelse og trapper. Grove garner 

giver enestående skrabning og absorbtion af snavs 

og fugt. Elegante og diskrete chevron-mønstre eller 

stribede versioner skjuler snavs for at opretholde deres 

elegante udseende. Et tætpakket tungt vinylunderlag 

sikrer en lang levetid.

Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering i forsænkede matwell-rammer (dybde 7 mm) eller 

væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige 
bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, 
restauranter og på trapper.

Specifikationer:
•  Tæt tuftet luv med opskårne løkker (73.340 totter pr m²) består af grove 

100% 6.6 polyamidgarn.
• 900 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8.5 mm.
• Vægt: 3.4 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Fulde ruller:
• 130 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 130 cm bredde pr. løbende meter
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Bølgefarver:
• Wave Kul (WC)
• Wave Rød (WR)
• Wave Taupe (WT)
• Wave Blå (WB)
• Wave Grå (WG)
• Wave Sort (WK)

Sejlgarnsfarver:
• Twine Kul (TC)
• Twine Rød (TR)
• Twine Taupe (TT)
• Twine Blå (TB)
• Twine Grå (TG)
• Twine Sort (TK)

Rengøringstips:
•  Vakuum/shampoo eller bruge indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til 

rengøring.
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Indendørs - Kontrakt og 
installation af måtterne

Kul (CH)

Rød (RD)

Taupe (TP)

Sort (BL)

Grå (GY)

Blå (BU)

Brun (BR)

388 Swisslon Uni™
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GOOD BEST SUPERIORBETTER

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

388 Swisslon Uni™ 

Plush entremåtte med enestående skrabning og 

uovertruffen vandabsorbtions-kvaliteter (5,5 liter pr 

m²) til store indendørs indgangspartier, herunder væg-

til-væg-anvendelse og trapper. 

Grove garner giver enestående skrabning og 

absorbtion af snavs og fugt. Store sort/hvid-

farvenuancer bevares lyse selv efter længere tids brug 

og skjuler urenheder, for at opretholde

deres elegante udseende. 

Et tætpakket tungt vinylunderlag sikrer en lang levetid.

Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering i forsænkede matwell-rammer (dybde 7 mm) eller 

væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige 
bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, 
restauranter og på trapper.

Specifikationer:
•  Tæt tuftet luv med opskårne løkker (73.340 totter pr m²) består af grove 

100% 6.6 polyamidgarn.
• 900 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8.5 mm.
• Vægt: 3.4 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Fulde ruller:
• 130 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 130 cm bredde pr. løbende meter
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RD)
• Taupe (TP)
• Sort (BL)
• Grå (GY)
• Blå (BU)
• Brun (BR)

Rengøringstips:
•  Vakuum/shampoo eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til 

rengøring.
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Indendørs - Kontrakt og 
installation af måtterne

Kul (CH)

Rød-Sort (RB)

Taupe (TP)

Blå-Sort (BB)

Grå (GY)

Brun (BR)

387 Swisslon Flair™
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GOOD BEST SUPERIORBETTER

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

387 Swisslon Flair™ 

Plush entremåtte med enestående skrabning og 

uovertruffen vandabsorbtionskvaliteter (5,5 liter pr m²) 

til store indendørs indgangspartier, herunder væg-

til-væg-anvendelse og trapper. 

Grove garner giver enestående skrabning og 

absorbtion af snavs og fugt. Moderne stribet mønster 

skjuler snavs, for at opretholde det klassiske udseende. 

Et tætpakket tungt vinylunderlag sikrer en lang levetid.

Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering i forsænkede matwell-rammer (dybde 7 mm) eller 

væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige 
bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, 
restauranter og på trapper.

Specifikationer
•  Tæt tuftet luv med opskårne løkker (133.600 totter pr m²) består af 

grove 100% 6.6 polyamidgarn.
• 750 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8 mm.
• Vægt: 3.5 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå kant 2 mm

Fulde ruller:
• 130 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 130 cm bredde pr. løbende meter
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Rød-Sort (RB)
• Taupe (TP)
• Blå-Sort (BB)
• Grå (GY)
• Brun (BR)

Rengøringstips:
•  Vakuum/shampoo eller bruge indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til 

rengøring.
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 Kul (CH) Rød (RD)

 Grå (GY)  Blå (BU)

 Brun (BR)  Naturel (NA)

 Efterårs-sort (AB)  Efterårs-brun (AM)

 Kongeblå (RY)  Grøn (GN)

 Bourgogne (WI)  Efterårs-bourgogne (AW)

 Efterårs-okker (AO)  Efterårs-grøn (AG)

Indendørs - Kontrakt og 
installation af måtterne

Lager-farver: Hele ruller eller pr. løbende meter

Specielle farver: Fulde ruller

30 www.notrax.eu



GOOD BEST SUPERIORBETTER GOOD BESTBETTER

113 Master Trax™
Anbefalet brug:
•  Velegnet til meget højt trafikkerede områder.
• Til placering indvendigt eller udvendigt (overdækket).
•  I forsænkede rammer (dybde 10 mm) eller væg-til-væg installationer 

i indkøbscentre, lufthavne, hospitaler, hotel-lobbyer, banker, 
restauranter, golfbaner (gennemboringsresistente), fitness-centre, 
elevatorer, garderobeskabe, ski lodges, skøjtebaner, showrooms til 
biler, enhver offentlig eller erhvervsmæssig bygning.

•  For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede 
skråkanter.

Specifikationer
•  Pennenåls-hullet tæppe bestående af anti-statiske 100% 

polypropylenfibre.
•  Nem at installere, kan skæres til i enhver størrelse eller form uden 

kantravel.
• 1700 gram garn pr. m².
• Bagside: nitrilgummi.
• Ingen kanter.
• Samlet tykkelse: 11 mm.
• Vægt: 3.2 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 113K Master Trax™ kanter med sting
• 325 Skrå kant 11 mm 

Fulde ruller:
• 200 CM bred, længde kan variere afhængigt af produktionen
• 400 CM brede ruller fås på anmodning.

Tilpassede længder:
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RD)
• Grå (GY)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
• Naturel (NA)
• Efterårs-sort (AB)
• Efterårs-brun (AM)

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Produkttest Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Slidstærke gulvtæpper, designet til store indendørs indgangspartier, herunder væg-til-væg. Byder på mange 

muligheder for kreative kombinationer, der vil gøre det muligt for indgangen at blive en del af den samlede 

indretning. Stor evne til at holde på fugt og skrabe smuds fra fodgængertrafik og samtidig bevare dens flotte 

udseende længst muligt. Mug- og skimmelbestandig, UV-stabiliseret, knusningsresistent og forbliver upåvirket af 

klimatiske ekstremer. Syntetisk gummiunderlag.

103 Master Trax Lite™
Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  For placering inde i indgange eller udenfor, hvis de ikke udsættes for 

regn.
• I forsænkede rammer (dybde 8 mm) eller væg-til-væg anlæg.
•  For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede 

skråkanter.

Specifikationer:
•  Pennenåls-hullet tæppe bestående af anti-statiske 100% 

polypropylenfibre.
•  Nem at installere, kan skæres til enhver størrelse eller form uden 

kantravel.
• 1200 gram garn pr. m².
• Bagside: nitrilgummi.
• Ingen kanter.
• Samlet tykkelse: 9 mm.
• Vægt: 2.2 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 084 Skrå næseflader 4 mm

Fulde ruller:
• 200 CM bred, længde kan variere afhængigt af produktionen

Tilpassede længder:
• 200 CM pr. løbende meter (Kun Kul)

Specielle farver: Kun hele ruller
• Kul (CH)
• Rød (RD)
• Grå (GY)
• Blå (BU)
• Brun (BR)

Rengøringstips:
•  Vakuum/shampoo eller bruge indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til 

rengøring.

Specielle farver: Kun hele ruller
• Kongeblå (RY)
• Grøn (GN)
• Bourgogne (WI)
• Efterårs-bourgogne (AW)
• Efterårs-okker (AO)
• Efterårs-grøn (AG)

Rengøringstips:
Vakuum/shampoo eller brug 
indsprøjtnings-/ekstraktions-metode 
til rengøring.
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Indgangsmåtten er den første forsvarslinje i 
at forhindre skidt og snavs i at trænge ind i 
bygningen og kan fjerne op til 80% af snavset.
Fordelene ved et godt indgangsmåttesystem 
er meget målbart i årlige besparelser på 
udgifter til rengøring. I bygningskonstruktion 
er funktionaliteten af måtter i indgangspartier 
imidlertid at opfange snavs snavs, fjern indslæbt 
forurening fra sko og forbedre luftkvaliteten, der 
ofte overses.  

Indgange uden måtte er mere modtagelige for glideulykker og 
fald pga. våde eller beskidte gulve. Under dårlige vejrforhold, 
herunder regn, sne og slud, kan den indvendige gulvbelægning 
hurtigt blive glat og indvendige tæpper kan blive mættet 
og dermed øge risikoen for at glide og falde. I tørt vejr kan 
indgangsveje samle snavs på overfladen. Sand, grus og snavs 
kaldes normalt "kuglestøv" fordi de fungerer som miniature-
kuglelejer når de er fanget mellem en hård gulvoverflade og en 
glat skosål. Skoen mister trækkraft og skrider bort og forårsager 
at personen mister kontrollen og falder.

Funktionalitet
Løstliggende indgangsmåtter er en praktisk og hurtig løsning til 
indgange, store eller små, hvor der ikke er måtter, utilstrækkeligt 
med måtter, hvor det er almindeligt at glide eller når eksisterende 
måtter bliver mættet under ekstreme vejrforhold. Entremåtter 
kan let rulles ud over alle eksisterende gulvbelægninger. 
Entremåtter kan også et supplement til et eksisterende 
måttesystem ved at udvide indgangsmåtteområdet eller ved at 
tilføje en ekstra rensnings- eller aftørrings-zone.

Størrelse, materiale og tæthed spiller en rolle for holdbarhed, 
vandoptagelseskapacitet og fjernelse af snavs - jo mere jo bedre. 
Skoene skal i berøring med måtten mindst tre gange, for at 
skrabe, rengøre dem og tørre. LEED anbefaler også en permanent 
indgangs-walk-off-system på mindst 3 meter (10 fod) lang (op fra 
6 fod (1,8 meter) i tidligere versioner af LEED).

Indendørs 
løstliggende 
indgangsmåtter 
velegnet til 
enhver indgang
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I mindre indgangspartier, er det ikke altid muligt at montere et stort 
måttesystem. Der anbefales det at opdele de 3 zoner i en udendørs eller 
portal-skrabezone, og en indvendig rengørings- og tørre-zone med 
en indendørs måtte af en højere kvalitet materiale, for at maksimere 
funktionaliteten. Polyamid har fantastiske absorptionskvaliteter og er 
desuden smudsafvisende. Polyamid- og polypropylen-fibre er stærke og 
holdbare og giver børstning og skrabning og er hårdføre, det betyder at 
de holder deres struktur og gør dem velegnet til store og travle indgange. 
Hårdføre måtter vil tolerere mere slid og holde deres udseende og 
funktionalitet længere med meget trafik.

Sikkerhed
Med løstliggende måtter, er det vigtigt jævnligt at efterse måtterne, for at 
sikre, at de ikke er krøllet eller krusede, for at undgå risiko for at snuble. 
Måtterne skal anbringes på et rent og jævnt underlag. Sørg for, at dine 
måtter er forsvarligt fastgjort til gulvet, for at forhindre at de rykker sig. 
Større måtter vil forblive på plads på grund af vægten og størrelsen på 
måtten. For at undgå at skifte til mindre måtter kan Notrax® 090 Mat 
Hold™ eller 085 Velcro® tæppe Anchor-strimler fastgøres til måttens 
underside, for at holde måtten fast på glatte gulve eller tæpper.

Indgange bliver også en primær udgang under brand eller andre 
nødsituationer. Da brandklassifikationer varierer efter typen af bygning, 
indgangstype og type af entremåtte-system, anbefales det at tjekke 
brand-forordninger, når du vælger entremåtte-system. Imidlertid er 
brandklassifikationer for løstliggende måtter lempeligere, da måtten 
nemt kan fjernes i tilfælde af brand.

Tilpasning og færdiggørelse
Notrax® løstliggende indgangsmåtter fås i en lang række 
standardstørrelser samt tilpassede længder og fås pr. løbende meter. 
Måtterne er tilpasset til enhver længde og fuldt fabriksfærdige inkl. 
monterede skrå næseflader for enden af måtten for at forhindre 
snubling. Andre særlige former, herunder cirkler, halvmåner og buer kan 
produceres til specialinstallationer. Alle tilpassede måtter kan leveres 
med anbefalet tilbehør såsom skrå kanter, 090 Mat Hold™ eller 085 
Velcro® tæppe Anchor-strimler.

Vedligeholdelse og rengøring
Fordelene ved Entremåtter er blevet anerkendt af mange bæredygtige 
og miljøvenlige bygningssmagsdommere, som LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method). 

En vedligeholdelsesplan bør omfatte daglig støvsugning af den øverste 
overflade, især ved områder med tung trafik, for at forhindre snavs i 
at opbygges og indlejres i måtten. Pleje af gulvtæppet vil maksimere 
støvsugningen, ved at løsne fibre og skabe lettere adgang til jord 
nedenunder. Pleje af tæppet hjælper også til luftning af fibre for at 
muliggøre en hurtigere tørring. Fej eller støvsug også under måtten for 
rengøring af gulv eller tæppe nedenunder. Månedlig indsprøjtnings- og 
ekstraktions-shampoo giver rene fibre og fjerner eventuelt tiloversbleven 
snavs. Ved at fjerne jord gennem en kombination af pleje, støvsugning, og 
ekstraktion, kan måttens levetid udvides.
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Blå (BU)

Blå Grå (BG)

Kul (CH)

Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Elegance

380 Swisslon Classic™
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GOOD BEST SUPERIORBETTER

380 Swisslon Classic™ 

Førsteklasses barriere-måtter, som er designet til at 

fjerne indbragt fugt og finere smudspartikler i store 

indendørs indgangspartier, herunder væg-til-væg.

Vores Swisslon Classic™ barriere-måtte er kendt for 

sine bløde garner, der giver fremragende rengøring og 

er absorberende mens det tofarvede diamantmønster 

giver enestående egenskaber med hensyn til at skjule 

snavs. 

Stor evne til at holde på fugt ( >5 l/m²) og skrabe 

smuds fra fodgængere og samtidig bevare dens 

flotte udseende længst muligt. Et tætpakket tungt 

vinylunderlag sikrer en lang levetid.

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering som løstliggende gulvmåtte i større indgangspartier 

på hoteller, offentlige bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, 
stormagasiner, banker, restauranter.

Specifikationer:
•  Tæt tuftet luv med opskårne løkker (85,500 totter pr m²) består af 

100% polyamidgarn.
• 950 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 9.4 mm.
• Vægt: 3.8 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelse:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Blå (BU)
• Blå Grå (BG)
• Kul (CH)

Rengøringstips:
•  Vakuum/shampoo eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til 

rengøring.

Produkttest
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Elegance

Kul (CH)

Rød (RB)

Navyblå (NB)

Brun (BR)

Bourgogne (BD)

Grøn (GN)

145 Preference®
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145 Preference® 

Enestående ydeevne i områder med høj synlighed, der 

kræver et flot og funktionelt måtteprodukt.

Kombination af hårde og bløde garner giver 

fremragende skrabning og absorption. Den lave profil 

tillader fod-og hjul-trafik at krydse let.

Måtten er knuse-resistent og det tætte tunge 

vinylunderlag sikrer lang levetid og minimal 

bevægelse.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  For placering inde i indgange i kontorer, hoteller, banker, 

erhvervsbygninger, restauranter, stormagasiner.

Specifikationer:
•  Loop pile tæppe af holdbart polypropylengræs-garn og blødt 
 Decalon® garn, tuftede i attraktivt skakbrædtdesign.
• 900 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 8 mm.
• Vægt: 4 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Fulde ruller:
• 120 cm x 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter
• 180 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RB)
• Navyblå (NB)
• Brun (BR)
• Bourgogne (BD)
• Grøn (GN)

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Upscale

Kul (CH)

Rød (RB)

Navyblå (NB)

Brun (BR)

Bourgogne (BD)

Grøn (GN)

138 Uptown™
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138 Uptown™ 

Uptown™ absorberende måtte med æstetisk tiltalende 

design giver et eksklusivt look, der samtidigt er 

funktionelt.

Det markerede mønster skjuler nemt skidt og snavs og 

giver tørrefunktionalitet og holder på fugten.

Måtten er knuse-resistent og det tætte tunge 

vinylunderlag sikrer lang levetid og minimal 

bevægelse.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  For placering inde i indgange i kontorer, hoteller, banker, 

erhvervsbygninger, restauranter, stormagasiner.

Specifikationer:
• Loop pile tæppe tæt tuftet høj-lav mønster af 100% Decalon® garn.
• 700 gram garn pr. m2.
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 9.5 mm.
• Vægt: 4,6 Kg/m2.
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelse:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Fulde ruller:
• 120 cm x 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter
• 180 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RB)
• Navyblå (NB)
• Brun (BR)
• Bourgogne (BD)
• Grøn (GN)

Rengøringstips:
• Støvsug eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til rengøring.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Upscale

Silver Kul (CB)

Silver Blå (BU)

Silver Brun (SB)

238 Silverline™
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238 Silverline™ 

Silverline™ absorberende måtte med æstetisk 

tiltalende design giver et eksklusivt look, der samtidigt 

er funktionelt.

Det sølv-linierede mønster skjuler nemt skidt og snavs 

og tørrefunktionalitet og holder på fugten.

Måtten er knuse-resistent og det tætte tunge 

vinylunderlag sikrer lang levetid og minimal 

bevægelse.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  For placering inde i indgange i kontorer, hoteller, banker, 

erhvervsbygninger, restauranter, stormagasiner.

Specifikationer:
• Silverline mønstret loop pile tæppe tæt tuftet høj-lav mønster af 
 100% Decalon® garn.
• 1270 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm på alle sider.
• Samlet tykkelse: 9.5 mm.
• Vægt: 4.6 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Silver Kul (CB)
• Silver Blå (BU)
• Silver Brun (SB)

Rengøringstips:
• Støvsug eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til rengøring.
 

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Elegance

137 Opera™

231 Prelude™

Zone 1 Gray (Gy)

Zone 2 Gray (Gy)

Zone 3 Gray (Gy)

Grå (GY)
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137 Opera™ 

En Notrax® eksklusiv: Opera™ måtte er det første af sin 

slags med et 3-zone-system i et smukt måttedesign.

Zone 1:
Skraber: Afskraber aggressivt kraftig snavs af skosåler.

Zone 2:
Renser: kombinerer skrabning og tørring i et stribet mønster, der følger 
trafikstrømmen til grundig afslutning af rengøringen.

Zone 3:
Tørrer: tørrer skoene, for at undgå faldulykker.
Den lave profil tillader fod-og hjul-trafik at krydse let. Et tætpakket tungt 
vinylunderlag sikrer lang levetid og minimal forskydning eller bevægelse.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  For placering inde i indgange i kontorer, hoteller, banker, 

erhvervsbygninger, restauranter, stormagasiner.

Specifikationer:
•  Loop pile tæppe af holdbart polypropylengræs-garn og blødt 
 Decalon® garn, tæt tuftet i attraktivt design med tre forskellige zoner.
• 800 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 7 mm.
• Vægt: 4 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 305 cm (L)
• 120 cm x 366 cm (XL)
• 180 cm x 366 cm (XXL)

Farver:
• Grå (GY)

Rengøringstips:
• Støvsug eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til rengøring.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

231 Prelude™ 

En grov robust overflade, som aggressivt skraber 

efterladenskaber af skosåler, velegnet til placering 

udendørs i portaler og beskyttede områder, for at 

forhindre snavs i at trænge ind i bygningen. 

231 Prelude™ har groft græsgarn med ultimativ 

knuse-resistens. Det tætpakkede tunge vinylunderlag 

sikrer lang levetid og minimal bevægelse. Den lave 

profil tillader fod-og hjul-trafik at krydse let.

231 Prelude™ er farvekoordineret med 137 Opera™ 

og kan bruges som en udendørs måtteudvidelse eller 

parallelt.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  Velegnet til udendørs brug i overdækkede eller beskyttede områder 

eller for placering inde i indgange i kontorer, hoteller, banker, 
erhvervsbygninger, restauranter, stormagasiner.

Specifikationer:
•  Tuftet loop pile af høj kvalitet ikke-absorberende, skrabe-polypropylen 

græsgarn.
• 800 gram garn pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 7 mm.
• Vægt: 4 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 passes DOC FF 1-70.

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Farver:
• Grå (GY)

Rengøringstips:
• Støvsug eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til rengøring.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

www.notrax.eu 43



Indendørs løstliggende
Tæppermåtte
Heavy Duty

Kul (CH)

Rød (RB)

Blå (BU)

Grå (GY)

Brun (BR)

150 Aqua Trap®
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150 Aqua Trap®

Som navnet antyder danner denne patenterede "Aqua 

Dam" omkreds en bakke, der kan rumme op til 6 liter 

vand pr . kvadratmeter og er behandlet med en 

anti-mikrobiel tæppebehandling for at stoppe 

bakterier ved indgangen.

Tekstiloverflade er højtryksstøbt ind i et boble-design 

på en uforgængelig gummibase til at modstå den 

tungeste trafik.

Uovertruffen evne til at holde på fugt og skrabe smuds 

fra fodgængertrafik og samtidig bevare dens flotte 

udseende længst muligt. Enestående skridsikkert 

gribemønster på bagsiden.

Anbefalet brug:
• Velegnet til de største trafikmængder.
•  For placering inde i indgange i skoler, universiteter, offentlige 

bygninger, sportsfaciliteter, indkøbscentre.

Specifikationer:
•  Kraftigt nålefilt er permanent bundet på en kraftig konturstøbt 

gummibase.
• 850 gram garn pr. m2.
• Bagside: naturgummi.
• Stofdækkede kanter: 2,5 cm på alle sider.
• Samlet tykkelse: 13 mm.
• Vægt: 5.2 kg pr. m2.
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RB)
• Blå (BU)
• Grå (GY)
• Brun (BR)

Rengøringstips:
•  Støvsug, eller brug extraktionsmetode til at rense eller spul med 

vandslange og hæng til tørre.
 

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Bourgogne (BD)

Indendørs løstliggende
Tæppermåtte
Heavy Duty

Kul (CH)

Rød (RB)

Grå (GY)

Blå (BU)

Brun (BR)

Grøn (GN)

166 Guzzler™
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166 Guzzler™ 

Robust, holdbar tæppemåtte med hævede 

gummikanter på alle 4 sider virker som en fuldkommen 

lukket barriere og kan holde op til 6 liter vand pr 

kvadratmeter. 

Det hævede vaffelmønster fungerer dobbelt for at 

fjerne og opfange snavs og fugt. 

Gummiarmerede kanter og støtte giver maksimal 

styrke. 

Nopret underlag minimerer bevægelse på alle 

overflader og holder måtten hævet og tillader våde 

gulve at tørre nedenunder.

Anbefalet brug:
• Velegnet for medium til stor trafik.
•  For placering inde i indgange i skoler, universiteter, offentlige 

bygninger, sportsfaciliteter, indkøbscentre.

Specifikationer:
•  Tuftet sløjfe tæppeoverside består af lydabsorberende Decalon® 

garner støbt i et vaffelmønster på en gummibase.
• 830 gram garn pr. m2.
• Bagside: naturgummi.
• Gummikanter: 2,5 cm på alle sider.
• Samlet tykkelse: 10.5 mm.
• Vægt: 4.4 kg pr. m2.
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RB)
• Grå (GY)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
• Grøn (GN)
• Bourgogne (BD)

Rengøringstips:
•  Støvsug, eller brug extraktionsmetode til at rense eller spul med vand 

og hænges til tørre.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppermåtte
Heavy Duty

Kul (CH)

Grå (GY)

Brun (BR)

Efterårs-brun (AM)

118 Arrow Trax™
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118 Arrow Trax™

Det Ikke-retningsbestemte chevron-mønster på Arrow 

Trax™ sikrer en meget aggressiv skrabefunktion, som 

gør det til en af vores mest populære tæppemåtter som 

giver en enestående værdi. 

De nålehullede fibre er holdbare og knuse-resistente 

over for ekstreme snavs-tilbageholdelse, som gør 

den velegnet til tung trafik. Tæt vinylunderlag er en 

fugtresistent og skridsikker belægning til at holde 

måtten på plads.

Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering i indgange i skoler, universiteter, offentlige bygninger, 

sportsfaciliteter, indkøbscentre.

Specifikationer:
•  Pennenåls-hullet tæppe bestående af anti-statiske 100% polypropylen 

fibre.
• 1200 gram garn pr. m2.
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 10 mm.
• Vægt: 3.7 kg pr. m2.
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 130 cm x 300 cm
• 130 cm x 600 cm

Fulde ruller:
• 130 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 130 cm bredde pr. løbende meter
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Grå (GY)
• Brun (BR)
• Efterårs-brun (AM)

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter 
Functional

Mørkegrå (DG)

Rød (RD)

Sort (BL)

Lysegrå (GY)

Brun (BR)

185 Essence™
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185 Essence™ 

Billigt men meget funktionelt med en høj 

vandoptagelses-kapacitet på over 4 liter pr. 

kvadratmeter. 

Dette produkt er den perfekte løsning som passer 

ind i ethvert budget, samtidig med at den udgør en 

kvalitetsindgangsmåtte-løsning. 

Uni-farverne er fremstillet af bløde nylon-garner 

med flotte farvenuancer, som forbliver lyse selv efter 

længere tids brug og skjuler støv og fine partikler. 

Lav profil tillader fodgænger-, vogn- og kørestolstrafik

at passere let hen over måtten. Vinylunderlag er 

fugtresistent og skridsikkert.

Anbefalet brug:
• Velegnet til let til medium trafik.
• For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker.

Specifikationer:
• Tuftet cut pile luv tæppe lavet af 100% polyamid 6.0 garn.
• 520 gram garn pr. m2.
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 6 mm.
• Vægt: 2.8 kg pr. m2.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 120 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Mørkegrå (DG)
• Rød (RD)
• Sort (BL)
• Lysegrå (GY)
• Brun (BR)

Fulde ruller:
• 130 cm x 20 meter

Tilpassede længder: (Kun mørkegrå og rød)
• 130 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:
• Støvsug eller brug indsprøjtnings-/ekstraktions-metode til rengøring.

Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Functional

 Grå (CH)  Rød Sort (RB)

 Navyblå (NB)

  Brun (BR)

 Grå (CH)  Rød Sort (RB)

 Blå (BU)  Brun (BR)

123 Polyplush Lite™

130 Polyplush™
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Enkel, stilfuld og prisbillig men meget funktionel indgangsmåtte med en høj vandoptagelseskapacitet, der også 

opfanger og skjuler støv og fine partikler. Plush-måtter i dæmpede uni-farver, der nemt passer ind i enhver 

indretning og alligevel skjuler snavs og fine partikler. Disse indgangsmåtter er vores mest populære til brug i 

områder med moderat trafik. Vinylunderlag er fugtresistent og skridsikkert.

130 Polyplush™

Anbefalet brug:
• Velegnet til let til medium trafik.
• For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker.

Specifikationer:
• Tuftet opskåret pile luv tæppe lavet af 100% Decalon® garn.
• 700 gram garn pr. m2.
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 6.5 mm.
• Vægt: 3.2 kg pr. m2.
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Fulde ruller:
• 90 cm x 18,3 meter
• 120 cm x 18,3 meter
• 180 cm x 18,3 meter

Tilpassede længder:
• 90 cm bredde pr. løbende meter
• 120 cm bredde pr. løbende meter
• 180 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Grå (CH)
• Rød Sort (RB)
• Navyblå (NB)
• Brun (BR)
• Grøn (GN)

Rengøringstips:
• Støvsugning.

123 Polyplush Lite™

Anbefalet brug:
• Velegnet til let trafik.
• For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker.

Specifikationer:
• Tuftet opskåret pile luv tæppe lavet af 100% polypropylengarn.
• 350 gram garn pr. m2.
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 4.5 mm.
• Vægt: 2.4 kg pr. m2.
• Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Fulde ruller:
• 90 cm x 20 meter
• 120 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 90 cm bredde pr. løbende meter
• 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Grå (GY)
• Rød Sort (RB)
• Blå (BU)
• Brun (BR)

Rengøringstips:
• Støvsugning.
 

ProdukttestProdukttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Indendørs løstliggende
Tæppemåtter Good Value

117 Heritage Rib®

136 Polynib®

109 Heritage Rib Lite®

 Kul (CH)  Rød (RB)

 Brun (BR)  Grøn (GN)

 Kul (CH)  Brun (BR)

 Kul (CH)  Blå (BU)

 Brun (BR)  Grøn (GN)
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Disse er økonomiske og alligevel meget effektive indgangs-gummimåtte-produkter. Slidstærke fibre giver god 

skrabefunktion, der forhindrer fugt og snavs i at blive slæbt med ind i bygninger.

Lav profil får fodgænger-, vogn- og kørestols-trafik at passere let hen over måtten. Vinylunderlag er fugtresistent, 

hårdført og skridsikkert.

117 Heritage Rib®

Anbefalet brug:
• Velegnet til let til medium trafik.
•  For placering inde i indgange på skoler, 

kontorer, butikker.

Specifikationer:
•  Nålefilttæppe bestående af anti-statiske 

100% polypropylenfibre.
• 650 gram fibre pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 7.5 mm.
• Vægt: 3.1 kg pr. m².
•  Brandnormering: ASTM D2859 lever op til 

DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Fulde ruller:
• 120 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RB)
• Brun (BR)
• Grøn (GN)

Rengøringstips:
• Støvsugning.

109 Heritage Rib Lite®

Anbefalet brug:
• Velegnet til let trafik. 
•  For placering inde i indgange på skoler, 

kontorer, butikker.

Specifikationer:
•  Nålefilttæppe bestående af anti-statiske 

100% polypropylenfibre.
• 400 gram fibre pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 5.5 mm.
• Vægt: 2.5 kg pr. m².

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Kul (CH)
• Brun (BR)

Rengøringstips:
• Støvsugning.

136 Polynib®

Anbefalet brug:
• Velegnet til let til medium trafik.
•  For placering inde i indgange på skoler, 

kontorer, butikker.

Specifikationer:
•  Pennenåls-hullet tæppe bestående af anti-

statiske 100% polypropylenfibre.
• 650 gram fibre pr. m².
• Bagbeklædning: sort vinyl (DOP-fri).
• Vinylkanter: 2,5 cm i hver side.
• Samlet tykkelse: 7.5 mm.
• Vægt: 3.1 kg pr. m².
• Brandnormering: ASTM D2859 lever op til 
DOC-FF-1-70.

Anbefalet tilbehør:
• 083 Skrå næseflader 2 mm

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Fulde ruller:
• 120 cm x 20 meter
• 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter
• 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Kul (CH)
• Blå (BU)
• Brun (BR)
• Grøn (GN)

Rengøringstips:
• Støvsugning.

Produkttest Produkttest Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs entremåtter er den første forsvarslinje 
mod snavs. Over en 20-dages periode, kan 1000 
mennesker slæbe 9,6 kg (24 pund) snavs ind i en 
bygning (ISSA). Tolv gange så meget snavs bliver 
slæbt ind under våde vejrforhold baseret på test 
udført af BST laboratorium over en 11-måneders 
periode. Den vigtigste funktion af udendørs zone 
1 måtter er at fjerne det meste snavs, mudder og 
støv. Op til 40% skidt og snavs kan fjernes før man 
kommer ind i bygningen.

Udendørs entremåtter er ikke absorberende og 
bør anvendes i kombination med en indvendig 
måtteløsning, for at fortsætte  rengøring og tørring 
af skoene og forhindre at man glider og falder som 
følge af glatte gulve.
  
Funktionalitet
Udendørs måtter er ofte bygget på et åbent gitter- eller tremme-
design for at maksimere flowet af vand, sne, is, sand, mudder 
og snavs væk fra overfladen for at holde gangområdet rent. 
Forhøjede drænhuller muliggør dræning af vand under måtten 
i alle retninger. Klassiske gummimåtter omfatter Oct-O-Mat™ 
ringmåtte med dens store ottekantede ring og Rubber Brush™ 
fingerspidsmåtte. Vægten af gummi holder måtten på plads for at 
forhindre flytning eller skred. Nyere design omfatter den næste 
generation Oct-O-Flex™ med mindre ottekantede drænhuller, der 
er handicapvenlige og  overholder EU-bestemmelser for offentlige 
indgange.

Korrekt specifikation af smudsmåtter udendørs er vigtigt. Type, 
kvalitet og størrelse af den installerede måtte vil variere afhængigt 
af mængden af fodgængertrafik, graden af udsættelse for vejr i 
en overdækket eller åben indgang, typen af snavs i omgivelserne, 
hvor bygningen findes, vægt og intensitet af trafik på hjul og mange 
andre faktorer. Da disse måtter er placeret udenfor, skal de være 
fremstillet af holdbart materiale for at kunne fungere godt under 
alle vejrforhold.

Uden- og 
Indendørs 
skrabemåtter
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Notrax® kraftige gummiblandinger er naturligvis fleksible for at tilpasse 
sig til enhver udendørs overflade og er ekstremt vandtætte. Ekstruderet 
PVC udgør et holdbart men fleksibelt materiale, der er uv-resistent, 
modstandsdygtigt over for olie, og fungerer godt i forskellige klimaer.

Sikkerhed
Glatte indgange er det største sikkerhedsproblem. På grund af store 
mængder regn og sne i dårligt vejr, kan indgange blive våde og glatte. I 
tørt vejr kan indgange ophobe snavs på overfladen og derved øge risikoen 
for at glide og falde. Udendørs gummimåtter har støbte mønstre eller 
riller til at forbedre de skridsikre egenskaber, når den er våd.

Tilgængelighed
Især i offentlige bygninger skal indgangen være tilgængelig 
for alle. Arkitektonisk design guider angiver, at indgange skal 
passe til kørestolsbrugere og give plads til mennesker med 
mobilitetshjælpemidler. Gulvene bør have en kørestolsvenlig overflade, 
være snublefri og i stand til at fjerne vand fra hjulene og skoene, for 
at reducere glatte overflader i bygningen. Entremåtter eller forsænket 
måttebrønde skal flugte med gulvets overflade eller enhver forskel i højde 
mellem gulvbelægning overflade og måtten bør begrænses til højst 
6 - 12 mm ( ¼" til ½ " ). Måtter skal også give let passage for 
kørestolsbrugere og personer med krykker. Det er at bedst at den 
forsænkede måtteramme på primære indgange har samme bredde som 
indgangen. 

Installation
Udendørs entremåtter kan installeres i store indgange, væg-til-væg, 
eller i forsænkede matwell-rammer. En forsænket matwell-ramme er en 
forsænket kærv i standardindgange under automatiske eller roterende 
døre. Matwell sikrer at underlaget er plant med gulvet, giver stabilitet til 
måtten og hjælper til at holde fast på skidt og snavs mellem rengøringer. 
For at sikre en perfekt pasform til Notrax® indgangs i fordybningen, 
vælg den korrekte tykkelse for at sikre, at underlaget er plant med gulvet 
og tillader at døren kan lukkes. Notrax® fordybningsfyldstoffer fås i 
forskellige tykkelser at justere dybden på en eksisterende fordybning 
efter behov.

Tilpasning og færdiggørelse
Notrax® udendørs gummimåtter er tilgængelige i et væld af 
standardstørrelser for installation eller som løst liggende. Den nye Master 
Flex™ fås i en modulær måtteflise eller pr. kvadratmeter i to tykkelser for 
installation eller med tilsvarende trapezformede fjederstål med tremmer 
for løs lægning. De ekstruderede PVC skæreunderlag fås også i tilpassede 
længder pr. løbende meter.  Andre særlige former, herunder cirkler, 
halvmåner og buer kan produceres til specialinstallationer.

Vedligeholdelse og rengøring
Som med indendørs måtter performer udendørs indgangsmåtter 
også optimalt, når de rengøres regelmæssigt, men de behøver ikke at 
overholde de strenge regler for daglig rengøring og vedligeholdelse. 
Udendørs måtter kan nemt rengøres ved spuling af måtten med vand 
på et regelmæssigt grundlag. Fej eller støvsug også under måtten, for at 
fjerne eventuelle rester.
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Udendørs kontrakt og Installation 
Next Generation

592 Master Flex™ D12

103 Master
Trax Lite™
tæppeindlæg. 
Se side 31. 

380 Swisslon 
Classic XT™
tæppeindlæg. 
Se side 23.

388 Swisslon 
Uni™ 
tæppeindlæg. 
Se side 27.

593 Master Flex™ C12
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Produkttest

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol

Vi præsenterer den revolutionerende modulære multi-zone indgangs-måtteflise Det nye Master Flex™ design kombinerer funktionalitet 
med multi-zone entremåtte med den enkle modulære installation på stedet i en effektiv og genial måtteløsning. Dette fullservice 
måttesystem tilbyder en jævn og harmonisk overgang fra udendørs til indendørs samt fra skrabning til rengøring og tørring.

Baseret på det unikke design af Oct-O-Flex™, skraber den udendørs gummimåtte skoene for at forhindre skidt, sand og snavs i at trænge 
ind i bygningen med små drænhuller, der følger EU-kravene for offentlige indgange. Plus at dens plane overflade gør den egnet til 
adgang med hjul (rulleborde, kørestole, kufferter osv. ). Kvalitets-tæppemåtte-indsatser giver et stort udvalg af farver og tilpasning for 
nemt at koordinere med æstetik i bygningen og indretningen og giver fremragende opsugning af fugt til at tørre sko og forhindrer at man 
glider og falder.

Master Flex™ system tilbyder alle fordelene ved en måtteflise, kan let installeres, om-placeres eller udskiftes. Det revolutionerende 
sammenkoblingssystem, der skaber en varig og problemfri forbindelse som uden besvær kan installeres uden lim. 50 cm x 50 cm fliser 
dækker store områder og kan nemt samles på stedet til installation i forsænkede måtterammer i store indgangspartier. Fremstillet af 
en holdbart naturgummiblanding, der i følge sagens natur er robust, skridsikker og tåler den tungeste trafik. Måtten har fremragende 
vedhæftningsevne og tilpasser sig til enhver overflade, mens den forhøjede trykdyse nedenunder lader vandet løbe igennem, og holder 
overfladen ren og tør. Skrå kantlister er til rådighed for løstliggende installationer, for at undgå faldulykker og lette adgang for kørestole 
og vogne.

593 Master Flex™ C12 

593 Master Flex™ C12 måttesystemet med tæppeindlæg fås med et stort 
udvalg af tæppeindsatser i en række forskellige farver.

Anbefalet brug:
• Uden- eller indendørs - til højt traffikerede-områder.
•  Til placering inden- eller udendørs i måtterammer.

Specifikationer:
• Flise: Naturgummi-blanding.
• Ottekantet ringdesign med åben konstruktion.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Lille huldiameter 14 mm, overholder EU-norm for offentlige indgange.
• Samlet tykkelse: 12 mm.
• Vægt: 2.05 kg/flise.

593 Master Flex™ C12 fås i en nitril-olieresistent eller en 
brandhæmmende Bfl-S1 gummiblanding.

Anbefalede tæppeindsatser:
• 103 Master Trax Lite™ tæppeindsats. Se side 31.
• 380 Swisslon Classic XT™ tæppeindsats. Se side 23.
• 388 Swisslon Uni™ tæppeindsats. Se side 27.

Anbefalet tilbehør:
• Kantlister til løstliggende modulmåtter

Lagerstørrelser:
• 50 cm x 50 cm modulære fliser

Brugerdefinerede størrelser:
• Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m².

Rengøringstips:
• Støvsugning.

592 Master Flex™ D12

592 Master Flex™ D12 modulære gummimåtteflise har en åben 
konstruktion med små drænhuller og en dybde på 12 mm.

Anbefalet brug:
• Uden- eller indendørs - højt trafikkerede områder.
•  For placering ainden- eller udendørs som løstliggende eller i 

måtterammer.

Specifikationer:
• Naturgummi-blanding.
• Ottekantet ringdesign med åben konstruktion.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Lille huldiameter 14 mm, overholder EU-norm for offentlige indgange.
• Samlet tykkelse: 12 mm.
• Vægt: 2,4 kg/flise.

592 Master Flex™ D12 fås i en nitril-olieresistent eller en 
brandhæmmende Bfl-S1 gummiblanding.

Anbefalet tilbehør:
• Kantlister til løstliggende modulmåtter

Lagerstørrelser:
• 50 cm x 50 cm modulære fliser

Brugerdefinerede størrelser:
• Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m².

Rengøringstips:
• Spules med vand.

Produkttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs kontrakt og Installation 
Next Generation

590 Master Flex™ D23

591 Master Flex™ C23

113 Master Trax™
tæppeindsats. Se side 31.
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Produkttest

Den klassiske gummi-ringmåtte er blevet forvandlet til en revolutionerende modulær multi-zone indgangs-måtte-flise. Det nye Master 
Flex™ design kombinerer funktionalitet med multi-zone indgangsmåtten med den enkle modulære installation på stedet i en effektiv 
og genial måtteløsning. Dette fullservice måttesystem giver en jævn og harmonisk overgang fra udendørs til indendørs såvel som fra 
skrabning til rengøring og tørring.

Baseret på det unikke design af den traditionelle ottekantede Oct-O-Mat™, har den udendørs gummimåtte store huller til at skrabe sko 
for at forhindre skidt, sand og snavs i at trænge ind i bygningen og giver samtidig fremragende dræning. Kvalitetstæppemåtten giver et 
stort udvalg af farver og tilpasning for nemt at koordinere med æstetik i bygningen og indretningen mens den giver
fremragende opsugning af fugt for at tørre sko og forhindre at man glider og falder.

Master Flex™ D23 systemet tilbyder alle fordelene ved en måtteflise, som let kan installeres, om-placeres eller udskiftes. 
Det revolutionerende sammenkoblingssystem skaber en varig og problemfri forbindelse som uden besvær kan installeres. 50 cm x 50 
cm fliser dækker store områder og kan nemt samles på stedet til installation i forsænkede måtte-rammer i store indgangspartier. Skrå 
kantlister til løstliggende modulmåtter kan tilkøbes. Fremstillet af en holdbart naturgummiblanding, der i følge sagens natur er robust, 
skridsikker og tåler den tungeste trafik. Måtten har fremragende vedhæftningsevne og tilpasser sig til enhver overflade, medens de 
forhøjede dyser nedenunder lader vandet løbe igennem, og holde overfladen ren og tør.

591 Master Flex™ C23 

591 Master Flex™ C23 måttesystemet leveres i højde 23 mm med 
tæppeindlæg i en række forskellige farver.

Anbefalet brug:
• Udendørs eller indendørs - til områder med høj trafik.
•  For placering i indendørs eller udendørs måttehuller eller 

nedsænkninger.

Specifikationer:
• Flise: Naturgummi-blanding.
• Ottekantet ringdesign med åben konstruktion.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Samlet tykkelse: 23 mm.
• Vægt: 3.9 kg/flise.

Anbefalede tæppeindsatser:
• 113 Master Trax™ se side 31.

Anbefalet tilbehør:
• Kantlister til løstliggende modulmåtterg

Lagerstørrelser:
• 50 cm x 50 cm modulære fliser

Brugerdefinerede størrelser:
• Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m².

Rengøringstips:
• Støvsugning.

590 Master Flex™ D23

590 Master Flex™ D23 modulære gummimåtte-flise har en åben 
konstruktion med små drænhuller og en højde på 23 mm.

Anbefalet brug:
• Udendørs eller indendørs - til meget høj trafik.
•  For placering af indendørs eller udendørs som løst liggende eller i 

rammer.

Specifikationer
• Naturgummi-blanding.
• Ottekantet ringdesign med åben konstruktion.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Store huller til fremragende dræning.
• Samlet tykkelse: 23 mm.
• Vægt: 3.7 kg/flise.

Anbefalet tilbehør:
• Kantlister til løstliggende modulmåtter

Lagerstørrelser:
• 50 cm x 50 cm modulære fliser

Brugerdefinerede størrelser:
• Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m².

Rengøringstips:
• Spules med vand.

Produkttest

Slidmodstand

Støvkontrol

Vandopsamling

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs 
Skrabemåtter og 
skridsikring
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599 Oct-O-Flex™

Oct-O-Flex™ udendørs gummimåtte skraber sko, for 

at forhindre skidt, sand og snavs i at trænge ind i 

bygningen.

Det unikke design af små drænhuller følger EU-

kravene til offentlige indgange og dens planee 

overflade gør det til den ideelle måtte for ftil lettere 

vogntrafik (rulleborde, kørestole, kufferter osv. ).

Da den er fremstillet af holdbart gummimateriale, som 

kan modstå meget høj trafik, er Oct-O-Flex™ måtter 

nemme at rengøre og holder til næsten al slags vejr. 

Måtten har en fremragende vedhæftningsevne og 

tilpasser sig til enhver overflade, medens de forhøjede 

dupper nedenunder lader vandet løbe igennem, og 

holder overfladen ren og tør.

Anbefalet brug:
• Udendørs eller indendørs - til højt trafikkerede områder.
• For placering i indendørs eller udendørs forsænkede matwell-rammer.

Specifikationer:
• Naturgummi-blanding.
• Ottekantet ringdesign med åben konstruktion.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Lille huldiameter 14 mm, overholder EU-norm for offentlige indgange.
• Samlet tykkelse: 12 mm.
• Vægt: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ fås i en nitril-olierestitent eller brandhæmmende 
Bfl-S1 gummiblanding.

Anbefalet tilbehør:
• Samleled til at dække større områder.

Lagerstørrelser:
• 75 cm x 100 cm
• 100 cm x 150 cm

Brugerdefinerede størrelser:
• Enhver størrelse - på bestilling, beregnes pr m².

Rengøringstips:
• Spules med vand.
 

Produkttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs 
Skrabemåtter i 
special mål og ruller
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Anbefalet brug:
• Udendørs eller indendørs - til højt trafikkerede områder.
• For placering i indendørs eller udendørs forsænkede matwell-rammer.
•  For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede 

skråkanter.

Specifikationer:
• Robust ekstruderet vinyl.
• Diagonalt bølgedesign med åben konstruktion.
• UV-resistent og fungerer godt i forskellige klimaer.
• Små huller i overensstemmelse med EU-norm for offentlige indgange.
• Samlet tykkelse: 11 mm.
• Vægt: 8,5 kg/m².

Anbefalet tilbehør:
• 325 Skrå næseflader 11 mm

Fulde ruller:
• 91 cm x 12,2 m
• 122 cm x 12,2 m

Tilpassede længder:
• 91 cm x 12,2 m
• 122 cm x 12,2 m

Rengøringstips:
• Spules med vand. 

Produkttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol

539 Gripwalker

Det unikke bølgedesign i Gripwalker™ måtterne skaber 

en skridsikker gangoverflade og følger EU-kravene til 

offentlige indgange og dens plane overflade gør den til 

den ideelle måtte for flettere vognkørsel (rulleborde, 

kørestole, kufferter osv. ). Det åbne net af ekstruderet 

vinyl skraber snavs og fugt fra sko, og får det til at falde 

ned i måtten, og ikke blive slæbt ind i bygningen.

Kraftige og alligevel fleksibelt materiale er robust, 

ultraviolet-resistent, virker godt i forskellige klimaer og 

tilpasser sig enhver overflade. Velegnet til høj trafik. 

Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonnedbrydende stoffer, 

fri for silikone og fri for tungmetaller.

Gripwalker™ er modstandsdygtig over for olie, det 

gør den velegnet til placering på benzinstationer eller 

indgange med olieeksponering.
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66 www.notrax.eu



GOOD BEST SUPERIORBETTER

Anbefalet brug:
• Udendørs - områder med stor fodgængertrafik.
• For placering i indendørs eller udendørs forsænkede matwell-rammer.

Specifikationer:
•  Hævede dupper nedenunder giver fremragende dræning og efterlader 

en ren og tør overflade.
• Tung vægt sikrer at de ikke skrider.
• Samlet tykkelse: 23 mm.
• Vægt: 13.3 kg pr. m².

564 Oct-O-Flex™ fås i en nitril-olieresistent eller brandhæmmende 
Bfl-S1 gummiblanding på bestilling.

Tilbehør:
• Konnektorer
• Indsæt børster

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 80 cm
• 50 cm x 100 cm
• 75 cm x 100 cm
• 80 cm x 120 cm
• 100 cm x 150 cm

Brugerdefinerede størrelser:
• Enhver størrelse - på bestilling, beregnes pr m².

Rengøringstips:
• Spules med vand.

Produkttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol

564 Oct-O-Mat™

Den traditionelle gummiringmåtte Oct-O-Mat™ 

udendørs gummimåtte er kendt for sine store huller, 

dergod skrabeeffekt og skidt opsamling i ekstreme 

vejrforhold og skraber sko for at forhindre skidt, sand 

og snavs i at trænge ind i bygningen.

Da de er fremstillet af en holdbar gummiblanding, 

modstår disse kraftige måtter intens trafik, er lette at 

rengøre og stort set vejrbestandig.

Det hårdføre gummi har fremragende 

vedhæftningsevne og tilpasser sig til enhver overflade, 

medens de forhøjede knopper nedenunder lader 

vandet løbe igennem og holde overfladen ren og tør.
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Udendørs Spaghetti Skrabemåtter i 
specialmål og ruller.

 Antracit (CH)  Grøn (GN)

 Brun (BR)  Grå (GY)

 Sort (BL)  Navyblå (NB)

 Rød (RD)

 Guld (YL)  Brun (BR)

Grøn (GN)  Blå (BU)

Grå (GY)   Antracit (CH)

273 CiTi™ 16 mm med bagside
274 CiTi™ 14 mm uden bagside

271 CiTi™ 10 mm med bagside
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Produkttest ProdukttestProdukttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol

 

Slidmodstand

Støvkontrol

Vinylløkker skraber smuds og fugt af sko for at opsamle snavs i måtten og forhindre den i at blive slæbt med ind 

i bygningen. Kraftigt og fleksibelt materiale er ultraviolet-resistent, virker godt i forskellige klimaer og tilpasser 

sig enhver overflade. Absorberer ikke vand. Valg af underlag eller konstruktion med eller uden bagside.. Udgaven 

med underlag sikrer minimal bevægelse og holder snavs væk fra gulvet i indendørs områder. Underlaget er et 

ikke-porøst vinyllag, der er hærdet i det øverste net for ikke-delaminerende holdbarhed. Versionen uden bagside 

lader vandet løbe igennem for maksimalt afløb. Skrid-resistente testet R11 i henhold til DIN51130 og BRG181.

Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

273 CiTi™
16 mm bagside
Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering inde i indgangspartier eller 

forsænkede brønde
•  For løstliggende placering med monterede 

skråkanter.

Specifikationer
•  Kraftige løkker (diameter 1mm) 
 af ekstruderet fra 100% PVC.
• Underlag: sort vinyl (DOP-fri).
• Samlet tykkelse: 16 mm.
• Vægt: 5 kg pr. m².
• Brandhæmmende EN 13501-1 Bfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 325 Skråkanter 11 mm

Fulde ruller:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Antracit (CH)
• Grøn (GN)
• Brun (BR)
• Grå (GY)

274 CiTi™
14 mm uden bagside
Anbefalet brug:
• Velegnet til stor trafik.
•  For placering inde i indgangspartier eller 

forsænkede brønde
•  For løstliggende placering med monterede 

skråkanter.

Specifikationer
•  Kraftige løkker (diameter 1mm) 
 af ekstruderet fra 100% PVC.
• Samlet tykkelse: 14 mm.
• Vægt: 4.5 kg pr. m².
• Brandhæmmende EN 13501-1 Bfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 325 Skrå kanter 11 mm

Fulde ruller:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Antracit (CH)
• Grøn (GN)
• Brun (BR)
• Grå (GY)

271 CiTi™
10 mm bagside
Anbefalet brug:
•  Velegnet til let til medium trafik.
•  For placering inde i indgangspartier eller 

forsænkede brønde
•  For løstliggende placering med monterede 

skråkanter.

Specifikationer
•  Kraftige løkker (diameter 1mm) 
 af ekstruderet fra 100% PVC.
• Underlag: sort vinyl (DOP-fri).
• Samlet tykkelse: 10 mm.
• Vægt: 3.8 kg pr. m².
• Brandhæmmende EN 13501-1 Bfl-S1.

Anbefalet tilbehør:
• 084 Skrå kanter 4 mm 

Fulde ruller:
• 120 cm x 18 meter
• 120 cm x 6 meter

Tilpassede længder:
• 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:
• Guld (YL) 
• Brun (BR)
• Grøn (GN) 

16 mm 14 mm 10 mm

• Sort (BL)
• Navyblå (NB)
• Rød (RD)

Rengøringstips:
• Støvsug eller spul med en slange.

• Sort (BL)
• Navyblå (NB)
• Rød (RD)

Rengøringstips:
• Støvsug eller spul med en slange.

• Blå (BU)
• Grå (GY) 
• Antracit (CH)

Rengøringstips:
• Støvsug eller spul med en slange.

 

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs løstliggende 
Skridsikre
skrabemåtter
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GOOD BESTBETTER

599B Oct-O-Flex med kantlister

Oct-O-Flex med kantlister udendørs gummimåtte 

er kendt for sit ottekantede ringdesign med små 

drænhuller og glat overflade, som gør den ideel til 

mange indgange, følger EU-kravene til offentlige 

indgange og den ideelle måtte for adgang med hjul 

(rulleborde,

kørestole, kufferter osv. ). Støbte kanter på alle fire 

sider er skrå for at tillade nem adgang på måtten og 

forhindre fald ulykker.

Fremstillet af holdbare gummiforbindelser, som kan 

modstå den tungeste fodgængertrafik, Oct-O-Flex™ 

måtter er nemme at rengøre og holder til næsten al 

slags vejr.

Oct-O-Flex Bevelled™ har fremragende 

vedhæftningsevne og tilpasser sig til enhver overflade, 

medens de forhøjede knopper nedenunder lader 

vandet løbe igennem, og holder overfladen ren og tør.

Anbefalet brug:
• Passer til områder med stor fodgængertrafik.
• For løstliggende placering med monterede skråkanter.

Specifikationer:
• Naturgummi-blanding.
• Skrå gummikanter på alle fire sider.
• Ottekantet ringdesign med åben konstruktion.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Lille huldiameter 14 mm, overholder EU-norm for offentlige indgange.
• Samlet tykkelse: 12 mm.
• Vægt: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ fås i en nitril-olierestitent eller brandhæmmende 
Bfl-S1 gummiblanding efter bestilling.

Lagerstørrelser:
• 70 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Rengøringstips:
• Spules med vand.
 

Produkttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs
løstliggende
Next Generation
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GOOD BESTBETTER

539B Gripwalker Edge™

Gripwalker Edge™ tremmemåtten af holdbart 

extruderet vinyl skraber snavs og skidt fra sko, og får 

det til at falde ned i måtten, og ikke blive slæbt ind i 

bygningen. 

De små drænhuller og glatte overflade skaber 

næste generations måtte som overholder EU-regler 

for offentlige indgange og er den ideelle måtte for 

hjuladgang (rulleborde, kørestole, kufferter osv. ). 

Støbte kanter på alle fire sider er skrå for at tillade nem 

adgang henover måtten og mindske snuble ulykker.

Det kraftige og fleksible materiale, der er ultraviolet-

resistent, virker godt i forskellige klimaer og tilpasser 

sig enhver overflade. Fri for DOP, fri for DMF, fri for 

ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for 

tungmetaller.

Gripwalker Edge™ er modstandsdygtig over for olie, 

det gør den velegnet til placering på benzinstationer 

eller indgange med olieeksponering.

Anbefalet brug:
• Passer til områder med stor fodgængertrafik.
• For løstliggende placering med monterede skråkanter.

Specifikationer:
• Robust ekstruderet vinyl.
• Skrå pressede kanter på alle fire sider.
• Diagonalt bølgedesign med åben konstruktion.
• UV-resistent og fungerer godt i forskellige klimaer.
• Små huller i overensstemmelse med EU-norm for offentlige indgange.
• Vægt: 8,5 kg/m²
• Samlet tykkelse: 11 mm.

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm

Rengøringstips:
• Spules med vand.
 

Produkttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol
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Udendørs
Løstliggende
Gummi måtter
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GOOD BESTBETTERGOOD BESTBETTER

Klassiske udendørs skrabemåtter forhindrer sand og snavs i at trænge ind i bygningen. Da de er fremstillet af en 

holdbar gummiblanding, modstår disse kraftige måtter intens trafik, er lette at rengøre og stort set vejrbestandige. 

Disse måtter har fremragende vedhæftningsevne og tilpasser sig enhver overflade. Affasede kanter forbedrer 

sikkerheden og behagelig trafik henover måtten.

345 Rubber Brush™
Tusindvis af smidige toppe giver god afskrabning når man trykker 
foden ned. Støbt gummiunderlag har ikke-skiftende sugekopdesign 
nedenunder.

Anbefalet brug:
• Passer til områder med høj fodgængertrafik.
• For løstliggende placering indendørs eller udendørs.

Specifikationer:
• Naturgummi-blanding.
• Skrå gummikanter på alle fire sider.
• Bøjelige fingre støbt med gummiunderlag.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Samlet tykkelse: 16 mm.
• Vægt: 13.6 kg pr. m².

Lagerstørrelser:
• 60 cm x 80 cm
• 80 cm x 100 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 180 cm

Rengøringstips:
• Spules med vand.

565 Soil Guard™
Gummimåtte med høj slidstyrke med et hævet stribet design, for at give 
trækkraft. Gribe-underlaget forhindrer måtten i at skride.

Anbefalet brug:
• Passer til områder med stor fodgængertrafik.
• For løstliggende placering med monterede skråkanter.

Specifikationer:
• Naturgummi-blanding.
• Skrå gummikanter på alle fire sider.
• Hævet tværstribet design med gummiunderlag.
• Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold.
• Samlet tykkelse: 7 mm.
• Vægt: 6.7 kg pr. m².

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 150 cm

Rengøringstips:
• Spules med vand.

ProdukttestProdukttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol
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Støvkontrol
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267 Wayfarer®

16 mm med bagside

266 Wayfarer®

14 mm uden bagside

265 Wayfarer®

10 mm med bagside

Udendørs
løstliggende 
Spaghetti skrabemåtter

Kul (CH)

Navyblå (NB)

Rød (RD)

Kul (CH)

Navyblå (NB)

Rød (RD)

Kul (CH)
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GOOD BESTBETTERGOOD BESTBETTER GOOD BESTBETTER

Produkttest ProdukttestProdukttest

 

Slidmodstand

Støvkontrol

 

Slidmodstand

Støvkontrol

 

Slidmodstand

Støvkontrol

Løstliggende CiTi™ måtter med pressede skråkanter på alle fire sider. Vinyl løkker skraber smuds og fugt af sko 

for at opsamle snavs i måtten og forhindre det i at blive slæbt med ind i bygningen. Fremstillet af et holdbart 

elastisk materiale, der er uv-resistent, Wayfarer® måtten virker godt i forskellige klimaer og tilpasser sig på 

enhver overflade. Spaghettimåtter absorberer ikke vand. Wayfarer® serien tilbyder et valg mellem udgaver med 

underlag, der sikrer mindst mulig bevægelse eller en version uden underlag, der tillader vand at løbe igennem for 

maksimal afvanding. Skrid-resistente testede R11 i henhold til DIN51130 og BRG181. Fri for DOP, fri for DMF, fri for 

ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

267 Wayfarer®

16 mm med bagside
Anbefalet brug:
• Passer til områder med stor fodgængertrafik.
•  For løstliggende placering med monterede 

skråkanter.

Specifikationer:
•  Kraftige løkker (diameter 1mm))
 ekstruderet af 100% PVC.
• Underlag: sort vinyl (DOP-fri).
• Pressede kanter på alle fire sider.
• Samlet tykkelse: 16 mm.
• Vægt: 6 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RD)
• Navyblå (NB)

Rengøringstips:
• Støvsug eller spul med en slange.

266 Wayfarer®

14 mm uden bagside
Anbefalet brug:
• Passer til områder med stor fodgængertrafik.
•  For løstliggende placering med monterede 

skråkanter.

Specifikationer:
•  Kraftige løkker (diameter 1mm)
 ekstruderet af 100% PVC.
• Pressede kanter på alle fire sider.
• Samlet tykkelse: 14 mm.
• Vægt: 4.8 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Kul (CH)
• Rød (RD)
• Navyblå (NB)

Rengøringstips:
• Støvsug eller spul med en slange.

265 Wayfarer®

10 mm med bagside
Anbefalet brug:
• Velegnet til let til medium trafik.
•  For løstliggende placering med monterede 

skråkanter.

Specifikationer:
• Kraftige løkker (diameter 1mm)
 ekstruderet af 100% PVC.
• Underlag: sort vinyl (DOP-fri).
• Pressede kanter på alle fire sider.
• Samlet tykkelse: 10 mm.
• Vægt: 3 kg pr. m².
• Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1.

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Kul (CH)

Rengøringstips:
• Støvsug eller spul med en slange.

www.notrax.eu 77



2 mm

24 mm

083

4 mm

35 mm

084

11 mm

39 mm

325

Tilbehør
Skrå kantlister
•  Kantlister, der er lette at sætte på, giver måtter, som er udskårne på 

stedet et fabriksfærdigt udseende.
•  Påfør klæbemiddel på den tynde side af næsefladerne og fastgør dem 

på bagsiden af måtten.
•  Tre størrelser, som er tilgængelige for den bedste anvendelse med 

forskellige produkttykkelser.

Anbefalet brug:
•  Brug på brugerdefinerede afskårne kanter for at producere en sikker og 

rent skrå kant.

083 Skrå kantlister 2 mm
Anbefales til artiklerne:
•  015, 018, 117, 118, 123, 130, 136, 138, 145, 175, 178, 185, 193, 198, 238, 380, 
 387, 388, 389

Tilgængelige størrelser:
• Fulde ruller: 45.7 m.
• Pr. løbende meter
• Pr. løbende meter monteret

084 Skrå kantlister 4 mm
Anbefales til artiklerne:
• 103, 271

Tilgængelige størrelser:
• Fulde ruller: 30.4 m.
• Pr. løbende meter
• Pr. løbende meter monteret

325 Skrå kantlister 11 mm
Anbefales til artiklerne:
• 016, 113, 196, 273, 274, 539

Tilgængelige størrelser:
• Fulde ruller: 18.3 m.
• Pr. løbende meter
• Pr. løbende meter monteret

092 Mat Seaming Tape
• Sort vinyl tape med mønstret limningsoverflade 
 for en sikker klæbning.
• Præget beskyttende papir sikrer at limningsoverfladen holder sig ren.
•  Anvend Notrax® lim på remmenes bearbejdede overflade med 

sømtape.
•  Det anbefales at sømme måtter fra samme rulle i samme retning af 

tæppevævningen til en usynlig søm.

Anbefalet brug:
• På tværs eller på langs ved sømning af 
 vinylunderlagte tæppemåtter.

Tilgængelige størrelser:
• Fulde ruller: 5 cm x 45,7 m
• Pr. løbende meter
• Pr. løbende meter monteret

086 Notrax®

Superlim
•  Bruges til anvendelse af skrå 

næseflader, Måtte-sømtape og 
Velcro® tæppe-ankre.

• Plastflaske med 50 g.

113K Master Trax™
Sting-kanter
Anbefales til artiklerne:
• 113

Tilgængelige størrelser:
•  Pr. løbende meter 

monteret og flettet
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Water jet with soap periodically

085 Velcro® Tape
• Let anvendelige strimler forankrer måtter til loop pile tæppe.

Anbefalet brug:
• Til placering af indendørs indgangsmåtter på tæppeoverflader.

Tilgængelige størrelser:
• Fulde ruller: 2,54 cm x 22,8 m
• Pr. løbende meter

090 Måttehold 
• Nålefiltet polyester-tremmeplade holder fast i gulvet og underlaget på måtten.
•  Vendbart materiale. Hvid side ned er velegnet til brug på tæppet. Grå side ned er 

velegnet til brug på hårde gulve.
• Sikrer en næsten ubevægelig måtte selvom den ikke overføres til tæppe eller fliser.
•  Anbefalet anvendelse er at placere pladen ca. 10 cm fra kanten af måttens nederste 

overflade.

Anbefalet brug:
•  For placering under løstliggende måtter for at forhindre indendørs tæppemåtter i at 

skride ud.

Fulde ruller:
• 60 cm lang
• 91 cm lang

Tilpassede længder:
• Pr. løbende meter i 60 cm eller 
 91 cm bredde

Måtte underlag
• Bruges til at justere dybden på et eksisterende brud eller matwell-ramme.
•  For at sikre en perfekt pasform i bruddet, vælg den korrekte tykkelse for at 

sikre, at underlaget er plant med gulvet og tillader at døren kan lukkes.
• Tre forskellige tykkelser.

093 Brud-fyldstoffer 6 mm:
• Fulde ruller: 10 m.
• Pr. løbende meter

094 Brud-fyldstoffer 8 mm:
• Fulde ruller: 8 m.
• Pr. løbende meter

095 Brud-fyldstoffer 10 mm:
• Fulde ruller: 6 m.
• Pr. løbende meter

6 mm

8 mm

10 mm

Til brug på 
tæppet

Til brug på 
hårde gulve
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Notrax® er et komplet udvalg af udendørs og indendørs 
indgangsmåtter til professionel brug. Indendørs-måtterne fås 
i en række zoner, materialer og farver til at skabe en samlet 

måtteløsning til rene og sikre indgange.
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