
Gjør en god entré!
Vi har løsningene.
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Slik begynte det
I 1944 begynte vår kamp mot gatenes forferdelige skitt. En portvakt hos Enskilda Banken i 
Stockholm hadde sett seg lei på å stadig måtte feie ut skitten fra gaten. Skitten fulgte med inn 
via kundenes sko og støvler, og det tok aldri slutt, tvert imot, og det ødela gulvene i lokalene.
Portvakten, som var en kløktig herre, fikk en idé. Med noen trestaver og gummilister skapte han 
den første Kåbematten! Det første skrittet var tatt i kampen mot skitten fra gatene, som også i 
dag er et problem for mange.

Fortsatt i en klasse for seg
Dette var grunnlaget for entrématten som gjennom alle år har vist seg å være et av de beste 
våpnene i kampen mot skitt og smuss fra gatene – Kåbe Originalmatte. Matten som man går av 
seg skitten på. En god egenskap med tanke på at det eneste stedet folk som regel tørker av seg 
på føttene, er hjemme. Der er det jo du selv som må få ut skitten du selv har dratt inn!
I årene som har gått siden grunnlaget ble lagt for Kåbe-matten, har vi utviklet oss til eksperter på 
gode entréløsninger. I dag kan vi tilby et komplett program av entrématter med tilbehør.
Vi mener at vi i dag kan si at det vi ikke vet om entrématter, er ikke verdt å vite!

I 1949 ble Kåbe Originalmatte patentert.
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I den første sonen som vanligvis ligger utenfor entrédøren,
installeres en skraperist forsenket i underlaget. Om mulig
over en dypere forsenkning der skitten kan samles opp 
over lengre tid uten at risten må tas opp for rengjøring.
Dette er særlig nyttig om vinteren, når folk er mer bevisst 
på været og allerede her kan trampe av seg snø og skitt 
før de går inn. 
Mer om skraperister på sidene 36-40.

Gjør en god entré!

1 2 3

1

Flere avtørkingssoner gir best resultat

I den andre sonen installeres en Kåbe Originalmatte 
forsenket i gulvet. Her fortsetter den grove avskrapningen 
som samler opp skitt og fuktighet bare ved at folk går 
på matten. Konstruksjonsideen bygger på at skitt, grus, 
sand og fuktighet feies av skosålene ettersom den bølge-
formede gummien bøyer seg og fjærer tilbake når man 
går vanlig over matten uten å gjøre tørkebevegelser med 
føttene. Omtrent som vindusviskerne på en bil.  
Mer om Kåbe Originalmatte på sidene 6-19.

2

I den tredje sonen installeres en tekstilmatte forsenket i 
gulvet eller løst oppå gulvet. Den tredje sonen skal samle 
opp den finere skitten som fortsatt kan sitte igjen på skoene 
samt absorbere eventuell fuktighet som kan forekomme.
Mer om tekstilmatter på sidene 31-35.

3

Det finnes også en rekke andre tiltak utenfor inngangs- 
partiet som kan bidra til å stoppe skitten før den kommer 
inn på gulvet. Rene, varme og harde overflater med tak 
over, samt regelmessig snømåking og feiing, er gode  
råd for å få renere gulv inne.

Skraperistsonen Tekstilsonen

Kåbe Originalsonen
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Ta forholdsregler!
Mye av skitten som kommer inn fra gaten, kan stoppes 
på en enkel og effektiv måte. Gjør det riktig alt fra starten 
av, legg inn en avtørkingssone i gulvplanene dine. Har du 
glemt dette, er det aldri for sent å rette det opp igjen.
Vi hjelper deg!

Det er mye å vinne!
En riktig utformet avtørkingssone gir oss mange gevinster for fremtiden. For menneskene, miljøet, gulvet og økonomien.

Riktig lengde og styring
I et offentlig inngangsparti er det nesten ingen som 
stopper for å tørke av skoene. Alle går rett og slett av seg 
skitten. Da er det viktig at avtørkingssonen har riktig leng-
de og bredde, samt at gangtrafikken kan styres slik at den 
virkelig passerer tørkematten for å oppnå riktig funksjon.
Målet bør være at alle skal ta minst tre skritt med hver fot i 
hver av avtørkingssonene.

Den onde 
sirkelen

Den gode 
sirkelen

Glemt!

Grus og sand

Nytt gulv

Mopping

Sliping

Økte kostnader

Vaskemidler

Grus og sand

Kalkulert  
kostnad

Sunnere fisk
Friskere mennesker

Kjemikalier Mer skånsom rengjøring

Livskraftige
alger

Gulv som er 
lette å rengjøre

Smusstopper i 
inngangspartiet
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Kåbe Original
Skandinavisk original- 

produkt i over 70 år

Et viktig skritt for  
ett bedre innemiljø
Kåbe Originalmatte er en skraperist og tørkematte i ett til 
innen- og utendørs bruk. De bølgeformede gummikurvene 
bøyes lett mot trykket fra foten når noen går på matten og 
fjærer tilbake med kraft når trykket minsker igjen, som gjør 
at grus, sand, skitt og fuktighet skrapes av skoene bare 
ved at man går over matten. Krever ingen tørkebe- 
vegelser med føttene. Skitten som løsner fra skosålen, 
faller ned mellom de bølgeformede gummikurvene og 
skjules. Dermed kan Kåbe Originalmatte beholde en  
konstant avtørkingseffekt i lang tid uten å se skitten ut.
Ved prosjektering av nytt inngangsparti er det derfor viktig 
å beregne ordentlig lengde på matten hvis det er plass til 
det. Prøv alltid å få til en lengde som gjør at man må ta 
minst tre skritt med hver fot på matten.
Kåbe Originalmatte har to like sider og bør snus en gang 
i året for jevnere slitasje.
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Teknikk
Kåbe Original

Flattjern:   Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6 
Dimensjon 12 x 4,5 mm.

Gummilist:   Blanding som er ekstra motstandsdyktig 
mot ekstreme temperaturforandringer. 
EPDM 70° Shore, dimensjon 22 x 3,7 mm.

Endeprofil:   U 18 x 18 x 2 mm.

Mattehøyde:   Standard 22 mm eller 18 mm ved 
eksisterende forsenkninger med høyde på 
15–19 mm.

Mattestørrelse:   Kåbe Originalmatte leveres etter mål i 
valgfri størrelse. Maks. 2000 x 5000 mm 
(A x B) i ett stykke. Større flater deles opp 
i hensiktsmessige størrelser. Vi kan levere 
matter i nesten hvilken som helst form. Gi 
oss en tegning eller en mal.

Sammenkobling:  Gummilister og aluminiumsstenger nagles 
sammen med spesialnagler. Matten hol-
des sammen av Ø 2,3 mm rustfri stålwire.

Vekt:   Cirka 12 kg/m2.

Overfl.behandl.:   Kåbe Originalmatte leveres som standard 
i naturaluminium, men kan også fås med 
gull- eller svartanodisert aluminium.

Tilvalg:   Kan også fås med handlevognforsterkning.

22 og 18 mm høyde
Kåbe Originalmatte fås i to høyder. Standardhøyden er 
22 mm. Ved utskiftning av matter i eksisterende forsenknin-
ger med høyde på 15–19 mm passer matten på 18 mm.

Riktig lengde og bredde gir redusert rengjøring og mindre gulvslitasje.

Perfekt for karuselldører.
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Kåbe Original 
Tannet

Bra har blitt bedre!

Matten med riv i
Nå har vi tatt enda et skritt i kampen for langsiktig gulv-
tenkning og lanserer dermed Kåbe Originalmatte Tannet. 
Det er i utgangspunktet samme konstruksjon som Kåbe 
Originalmatte, men med tannede gummilameller for enda 
bedre avskrapningseffekt og sklisikring. Siden matten er lik 
på begge sidene, får man dessuten bedre drenering og 
avrenning på undersiden.

Kåbe-Mattan har fått SP Sveriges Tekniska Forsknings- 
institut til å teste avskrapningseffekten. Den viste seg å 
være hele 13,4 % bedre enn den ikke-tannede matten.

Kåbe Originalmatte Tannet er lik på begge sider og bør 
snus en gang i året for å få en jevnere slitasje.
Kåbe Originalmatte Tannet er designbeskyttet.

Rapporten finnes i sin helhet på www.kabe-mattan.no
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Teknikk
Kåbe Original Tannet

Flattjern:   Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6 
Dimensjon 12 x 4,5 mm.

Gummilist:   Blanding som er ekstra motstandsdyktig  
mot ekstreme temperaturforandringer. EPDM 
70° Shore, dimensjon 22 x 3,7 mm.

Endeprofil:   U 18 x 18 x 2 mm.

Mattehøyde:   22 mm.

Mattestørrelse:   Kåbe Originalmatte Tannet leveres etter mål 
i valgfri størrelse. Maks. 2000 x 5000 mm 
(A x B) i ett stykke. Større flater deles opp 
i hensiktsmessige størrelser. Vi kan levere 
matter i nesten hvilken som helst form. 
Gi oss en tegning eller en mal.

Sammenkobling:  Gummilister og aluminiumsstenger nagles 
sammen med spesialnagler. Matten holdes 
sammen av Ø 2,3 mm rustfri stålwire.

Vekt:   Cirka 12 kg/m2.

Overfl.behandl.:   Kåbe Originalmatte Tannet leveres som 
standard i naturaluminium, men kan også 
fås med gull- eller svartanodisert aluminium.

Tilvalg:   Kan også fås med handlevognforsterkning.
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Kåbe Original 
Kulør

Helt nye muligheter

Kåbe Originalmatte Kulør med gummi i grått eller rødt 
eller i kombinasjon med Kåbe Originalmatte med svart 
gummi. Den primære evnen til å forhindre at smuss og 
fukt trekkes inn på gulvene, er fortsatt like god. Forskjellen 
er at man kan velge en annen farge eller lage et enkelt 
mønster når størrelsen på inngangspartiet tillater det.

Kåbe Original Kulør kan også leveres 
i andre farger.
Kontakt oss for mer informasjon!

Annen farge som alternativ
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Teknikk
Kåbe Original Kulør

Flattjern:   Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6 
Dimensjon 12 x 4,5 mm.

Gummilist:   Blanding som er ekstra motstandsdyktig 
mot ekstreme temperaturforandringer. TPE 
65 Shore, dimensjon 22 x 3,7 mm.  
Farger rød RAL 3011 og grå RAL 7040. 

Endeprofil:   U 18 x 18 x 2 mm.

Mattehøyde:   22 mm.

Mattestørrelse:   Kåbe Originalmatte Kulør leveres etter mål 
i valgfri størrelse. Maks. 2000 x 5000 mm 
(A x B) i ett stykke. Større flater deles opp 
i hensiktsmessige størrelser. Vi kan levere 
matter i nesten hvilken som helst form. 
Gi oss en tegning eller en mal.

Sammenkobling:  Gummilister og aluminiumsstenger nagles 
sammen med spesialnagler. Matten holdes 
sammen av Ø 2,3 mm rustfri stålwire.

Vekt:   Cirka 12 kg/m2.

Overfl.behandl.:   Kåbe Originalmatte Kulør leveres som 
standard i naturaluminium, men kan også 
fås med gull- eller svartanodisert aluminium.

Tilvalg:   Kan også fås med handlevognforsterkning.
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Fleksible entréer
Gir estetisk frihet med opprettholdt funksjon. Kåbe Orginal- 
matte kan ligge utendørs eller innendørs og lages rektan-
gulær, rund f.eks. for karuselldører eller med skjeve kanter, 
helt etter kundens ønske. Send en skisse eller mal, så 
lager vi ønsket form.

Teknikk/tilvalg og fakta om Kåbe Originalmatte

Mål/størrelse
Kåbe Originalmatter produseres etter mål i valgfri størrelse. 
Maks. 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stykke. Større flater 
deles opp i hensiktsmessige størrelser. Vi kan levere matter 
i nesten hvilken som helst form. Bare gi oss en tegning 
eller mal.

Oppbygning
Kåbe Originalmatte er bygd opp av gummilister og alumi-
niumsstenger som nagles sammen med spesialnagler.  
Matten holdes sammen av Ø 2,3 mm rustfri stålwire. I 
begge endene av matten er det en endeprofil.

Forsterkning ved  
utsatte inngangspartier
Hvis matten kommer til å utsettes for større belastninger 
fra f.eks. handlevogner, skal den forsterkede varianten av 
Kåbe Originalmatte brukes. Forsterkningen består av gum-
mibøssinger som træs på stålwiren. På gulv med helning 
bør det også brukes forsterket matte i kombinasjon med 
pigger i underlaget.

Vi garanterer at matten 
tåler handlevogner på 
opptil 200 kg.

A = mattebredde

B 
= 

ga
ng

le
ng

de

Endeprofil

Gummilist

Flattstål

Stålwire

Nagler

Forsterkning
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Taktile innlegg
Skap ledelinjer i Kåbe Originalmatte med taktile innlegg 
som fås i hvitt samt selvlysende grønn farge. Innleggene 
trykkes enkelt fast i matten, og du kan skape mønstre helt 
etter eget ønske.

Garanti
Kåbe Original 10 års garanti
Gjelder fra leveringsmåneden og omfatter helt kostnadsfrie 
reparasjoner av rektangulære matter for feil forårsaket av 
materiale og frabrikasjon. Garantien omfatter ikke kost-
nader til transport eller reparasjoner av feil forårsaket av 
åpenbart skadeverk, og om mattene ikke brukes, installeres 
eller vedlikeholdes i henhold til anvisningen.

Kåbe Original Kulør 6 års garanti
Vi gir 6 års garanti på Kåbe Originalmatte Kulør og Kåbe 
Originalmatte Tannet Vilkårene er de samme som gjelder 
for Kåbe Originalmatte for øvrig.

Miljø
Kåbe Originalmatte er helt gjenvinnbar. Utbrukte matter 
sendes til oss for gjenvinning. Detaljert innholdsdeklara-
sjon finnes på www.kabe-mattan.no.

Overflatebehandlinger
Kåbe Originalmatte leveres som standard i naturaluminium, 
men kan også fås med gull- eller svartanodisert aluminium.
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Slik installeres Kåbe Originalmatte
Generelt er det slik at matten alltid skal plasseres på fast og plant underlag.

1. På eksisterende gulv. 
  Hvis matten ligger i en helning eller på trappetrinn, anbefales 

pigger i underlaget slik at matten ikke kan skli. I helning bør også 
matten være forsterket.

2.  På eksisterende gulv. 
  Matten kan utstyres med Kåbe matterampe type 1 i for- eller 

bakkant for å unngå snubling.

3.  På eksisterende gulv. 
  Hvis matten ligger mot terskel eller trappetrinn, kan den utstyres 

med Kåbe matterampe type 1 i forkant.

4.  ”Forsenket” på eksisterende gulv.
  Kåbe matterampe type 2 rundt hele matten, på alle 4 sider. 

Rampen ligger løst og om mulig skrus den fast mot gulvet.

5.  ”Forsenket” på eksisterende gulv. 
  Kåbe matterampe type 2 kan lages 2- eller 3-sidig hvis matten 

ligger mot terskel eller trappetrinn. Rampen bør skrus fast mot 
gulvet.

6.  Forsenket i gulv. 
  Matten bør forsenkes 20–22 mm. Beskytt gulvkantene rundt med 

Kåbe innstøpningsramme.

7.  Eksisterende forsenkning i gulv.
  Hvis matten plasseres i forsenkning med mindre dybde enn 15 mm, 

brukes Kåbe spesialrampe i for- og bakkant. Er forsenkningen 
15–19 mm, brukes Kåbe Originalmatte med 18 mm høyde.

8. Avløp under matten.
  Kåbe avløpsbrønn har en kraftig sandutskiller. Leveres med eller 

uten vannlås.

9. Matte på avløpsrist.
  For å få en ”selvrensende” effekt kan matten plasseres på Kåbe 

avløpsrist over en dypere forsenkning.

Mer info. på side 23

Mer info. på side 25

Mer info. på side 24
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Lett å rengjøre

Slik vedlikeholdes Kåbe Originalmatte
Kåbe Originalmatte er konstruert for å skrape av sand, skitt og fuktighet fra skosålene på en effektiv måte. Konstruksjonen gjør 
også at det kan ligge store mengder sand og grus i matten uten at den ser ustelt ut.
Til forskjell fra de fleste andre avtørkingsmatter trenger ikke Kåbe Originalmatte å løftes for å fjerne sand og grus. Ta et enkelt 
grep i stålwiren med Kåbes matteløftekrok og brett opp ca. 15 cm. Deretter rulles bare matten sammen slik at sand og grus 
enkelt kan fjernes med støvsuger eller feiekost. Lange matter rulles halvveis sammen fra begge sider.

Ingen tunge løft!
Kåbe Originalmatte har to like sider og bør snus 
minst én gang i året, slik at gummien slites likt på 
begge sider, for maksimal levetid. Vedlikeholds- 
anvisninger finnes på www.kabe-mattan.no.

15www.weland.no



Kåbex Skraperister og Kåbe  
Originalmatte installert ved nye 
Aula Medica, Karolinska sykehus.
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Kåbe de Luxe
Stiletthælsikker

Stamme av firkantprofil
Kåbe de Luxe er videreutviklingen av Kåbe Originalmatte 
til inngangspartier hvor kravene til stiletthælsikkerhet skal 
kombineres med funksjonalitet. Kåbe de Luxe er oppbygd 
etter samme prinsipp som Kåbe Originalmatte, men med 
stamme av firkantprofiler kledt med bølgeformet gummilist 
for å få riktig tetthet med tanke på stiletthælene. Matten 
kan rulles sammen og har to forsider. Kåbe de Luxe bør 
kun brukes innendørs.

Teknikk
Kåbe de Luxe

Firkantprofiler:  Aluminiumlegering EN AW-6060-T6 
Dimensjon 12 x 12 x 1 mm.

Gummilist:   Blanding som er ekstra motstandsdyktig 
mot ekstreme temperaturforandringer. 
Svart: EPDM 70° Shore, Grå eller Rød: 
TPE 65° Shore. Dimensjon 22 x 3,7 mm.

Endeprofil:   U 18 x 18 x 2 mm.

Mattehøyde:   22 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, maks. 1740 x 2000 
mm i ett stykke.

Sammenkobling:  Matten holdes sammen av Ø 2,3 mm 
rustfri stålwire.

Vekt:   Cirka 11 kg/m2.

Overfl.behandl.:   Kåbe de Luxe leveres som standard i 
naturaluminium, men kan også fås med 
gull- eller svartanodisert aluminium.
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Kåbe Øko
Matten i naturmateriale

Teknikk
Kåbe Øko

Trestaver:  Furu, dimensjon 17 x 12 mm.

Gummilist:   Blanding som er ekstra motstandsdyktig 
mot ekstreme temperaturforandringer. 
Svart: EPDM 70° Shore, Grå eller Rød: 
TPE 65° Shore. Dimensjon 22 x 3,7 mm.

Endeprofil:   Eik, dimensjon 20 x 22 mm som kan  
kles med messinglist.

Mattehøyde:   22 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, maks. 1500 x 2000 
mm i ett stykke.

Sammenkobling:  Gummilister og trestaver kobles sammen 
med klammer. Matten holdes sammen av 
Ø 2,3 mm rustfri stålwire.

Vekt:   Cirka 15 kg/m2.

Overfl.behandl.:   Trestavene beises og klarlakkes.

En eksklusiv klassiker
Den opprinnelige modellen til den første Kåbematten i 
modernisert utgave. Basert på trestaver og gummilist som 
det begynte med på 1940-tallet. En entrématte til det eks-
klusive inngangspartiet der det stilles krav til god estetikk i 
samklang med god funksjon. Matten er rullbar og har to 
like sider. Kåbe Øko bør kun brukes innendørs.

Den opprinnelige modellen i moderni- 
sert utgave.
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Kåbe KombimatteKåbe Kombimatte
Børste - Tekstil - Gummi

Stille og slitesterk
Stiletthælvennlig og slitesterk, rullbar skrapematte av 
aluminium med svarte, grå eller røde børster. Børstene kan 
erstattes eller kombineres med tekstil eller riflet gummilist. 
Undersiden er utstyrt med gummilister for å holde matten 
fast mot underlaget og dempe trinnlyd.
Egnet både innen- og utendørs.
Et godt alternativ til Kåbe Originalmatte der trafikk fra 
tyngre vogner ikke kan unngås.

Teknikk
Kåbe Kombimatte

Aluminiumprofiler:  Som standard i naturanodisert aluminium, 
legering EN AW-6060-T6. Kan også fås 
i svart- eller gullanodisert utførelse.

Børstelister:   Bristle-fused strips, børstehår symmetrisk 
fordelt i tette grupper som smeltes fast mot 
plastlist. Børstelistene holdes på plass med 
endestoppere i gummi. Skadede børstelister 
kan enkelt skiftes ut. Kan fås med børster i 
fargene svart, lys grå, mørk grå og rød.

Tekstil:   Coral Classic eller Coral Brush.

Gummi:   Sort riflet.

Mattehøyde:  Standard ca. 24 mm. Fås også i  
 høyde 12 og 18 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, maks. 2000 x 1500  
(A x B) i ett stykke. Større flater deles opp i 
hensiktsmessige størrelser.

Vekt:   24 mm: 19 kg/m2      18 mm: 16 kg/m2 

12 mm: 14 kg/m2
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Kåbe Multiguard
Gummi og tekstil

Teknikk
Kåbe Multiguard

Skrapeprofiler:  Som standard i naturaluminium, legering 
EN AW-6063-T6. Holdes sammen av 
galvanisert ståltråd Ø 2 mm. Profilene 
kan også fås i plast i en rekke farger eller 
messing.

Gummilameller:  SBR-gummi med gjennomgående absor-
berende nylonluv normalt i grå farge, men 
kan også fås i andre farger.

Mattehøyde:   ca. 12 eller 18 mm.

Mattestørrelse:  Leveres etter mål, maks. 2000 x 600 mm  
(A x B) i ett stykke. Større flater deles opp 
i hensiktsmessige størrelser.

Vekt:   12 mm = ca 12 kg/m2 
18 mm = ca. 20 kg/m2

Vendbar = 2 forsider
Stiletthælvennlig, kombinert skrape- og tørkematte med to 
like sider, til innendørs bruk. Oppbygd av aluminium og 
gummilameller med nylonluv i åpen eller lukket konstruksjon.
Matten holdes sammen av galvanisert ståltråd og er ikke 
rullbar, som gjør den tung å håndtere ved rengjøring. Det 
er derfor gunstig å dele opp en større flate i mindre deler. 
Egnet der mye tung trafikk fra vogner ikke kan unngås.
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Kåbe CoroTec
Mange forskjellige farger

Tåler høy belastning
Stiletthælvennlig inne- og utendørsmatte med fritt valg av 
skrapebørster, tekstillister, børstelister og gummilister i en 
rekke ulike fargekombinasjoner.
Kåbe CoroTec er oppbygd av aluminiumsprofiler med 
integrert hengselkobling i profilenes fulle lengde. Dette gjør 
at matten tåler tung belastning fra f.eks. trafikk på hjul, 
som blant annet forekommer på stormarkeder og flyplasser. 
Kåbe CoroTec fås både i tett og åpen konstruksjon og i to 
ulike høyder, 10 og 22 mm.
CoroTec 22 i lukket konstruksjon tåler en last på opptil  
75 kg/cm2, fra f.eks. palløfter.

Teknikk
Kåbe CoroTec

Aluminiumprofiler: Naturaluminium, usynlig hengsel 
  kobling i profilenes fulle lengde.

Gummilist: Svart.

Børstelist:  Svart eller grå.

Tekstillist: Rød, lysegrønn, gull, mørkeblå,  
  lyseblå, lysegrå, mørkegrå.

Skrapebørste:  Svart eller grå. Kun CoroTec22

Profilhøyde: CoroTec10: 8 mm.
 CoroTec22: 17 mm.

Mattehøyde: CoroTec10: 10 mm.
 CoroTec22: 22 mm.

Mattestørrelse: Leveres etter mål. Større flater deles  
 opp i hensiktsmessige størrelser.

Vekt: CoroTec10: 12 kg/m².
 CoroTec22: 24 kg/m².
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Kåbe MatterampeKåbe Matterampe
Montering på gulv

Enkel montering
Kåbe matterampe type 1 eller 2 brukes til overliggende 
matter eller skraperister. Først og fremst i inngangspartier 
der man vil forbedre avtørkingsfunksjonen, men ikke har 
mulighet til å lage en forsenkning i gulvet av praktiske eller 
økonomiske årsaker. Rampene skal hindre snubling og 
beskytte mattekantene.

Teknikk
Kåbe Matterampe

Aluminiumprofiler:  Som standard i naturanodisert aluminium, 
legering EN AW-6060-T6. Kan også fås 
i svart- eller gullanodisert utførelse.

Rampehøyde:   20 mm.

Rampedybde:   47 mm.

Vekt:   0,6 kg/m.
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Kåbe InnstøpningsrammerKåbe Innstøpningsrammer
Lette aluminiumrammer

Kåbe Innstøpningsrammer
Kåbe Innstøpningsrammer produseres i spesiallegert 
aluminium, som gjør dem rustfrie og motstandsdyktige mot 
betong. Krever ingen behandling før innstøpning. Innstøp-
ningsrammene kan også fås i gull- eller svartanodisert 
utførelse.
Kåbe Innstøpningsrammer er svært enkle å håndtere takket 
være den lave vekten.
Vi leverer også innstøpningsrammer i varmgalvanisert stål, 
rustfritt syrefast stål og messing.

Teknikk
Kåbe Innstøpningsrammer i aluminium

Aluminium:  Naturaluminium legering EN AW 6060-T6

Rammestørrelse:  Ferdige fra fabrikk 
Leveres etter mål i alle mulige former/
størrelser. Vi lagerfører standardstørrelse-
ne 22RS og 25 RS.

  For montering på stedet
  Leveres etter mål i alle mulige størrelser.
  OBS! Kun vinkelrette hjørner.

Ferdig fra fabrikk

Kåbe Innstøpningsrammer ferdige fra fabrikk utstyres som 
standard med dreibare klammer som er naglet mot den 
nedre flensen. Klammerne dreies enkelt i ønsket retning i 
forbindelse med innstøpningen.
Innstøpningsrammer fås for matter og rister i høyden 10-25 mm.

For montering på stedet

Kåbe Innstøpningsrammer for montering på stedet leveres 
i ønskede lengder med gjærede hjørner og settes enkelt 
sammen på stedet. Dette gir lave fraktkostnader og rask levering.
Innstøpningsrammer fås for matter og rister i høyden 20-25 mm.
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Kåbe Avløpsrister og  
Avløpsbrønner

Kåbe Avløpsrister
Frittbærende, varmgalvanisert, åpent stålunderlag til Kåbe 
Originalmatte. Brukes for å få en selvrensende effekt, 
ettersom skitten fra skoene faller gjennom både matten 
og avløpsristen ned i en dypere forsenkning. Dermed er 
entrématten bortimot vedlikeholdsfri året rundt. Oppsamlet 
skitt trenger bare fjernes 1-2 ganger i året, avhengig av 
trafikkintensitet og årstid.
Kåbe avløpsrister består av en gitterrist med påsveiset, 
perforert plate, som fungerer dels som plant og fast underlag 
uten å skade matten og dels som flens mot oppleggskant.

Kåbe Avløpsbrønner
Kåbe avløpsbrønn i rustfritt stål SS 2343 støpes inn under 
Kåbe Originalmatte og kobles til avløpsrør for vannavledning.
Brønnen fås i to modeller, 600 S med sil og stuss for side-
tilkobling og 600 VLS med sil og stuss for sidetilkobling 
samt vannlås. Brønnen er utstyrt med dreibare klammer 
som kan dreies i ønsket retning under innstøpningen.
For mer informasjon om disse produktene
besøk www.kabe-mattan.no
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Kåbex Senior og JuniorKåbex Senior og Junior

Kåbex RibbematteKåbex Ribbematte

Helstøpt, bølgeriflet naturgummimatte med sklisikker bakside. 
Fås i svart og grå. Matten bør brukes i mindre formater 
ettersom den krever mye vedlikehold og veier relativt mye. 
Det er viktig at underlaget er tørt før matten legges tilbake 
etter rengjøring, ellers kan det oppstå fuktskader fra fuktig-
het som samles under matten.

Helstøpt, rettriflet naturgummimatte i svart eller grått. 
Slitesterk entrématte med svært begrenset avtørkingsevne. 
Fungerer utmerket som sparkeplate på dører og andre 
overflater som kan utsettes for beskadigelse.
Egnet som heldekkende matte der gulvslitasjen er stor.

Teknikk
Kåbex Senior og Junior

Gummi:  Naturgummi. Svart eller grå. Fargevariasjoner 
kan forekomme.

Mattehøyde:   Senior: ca. 20 mm, Junior: ca. 10 mm,
Mattestørrelse:   Senior: Leveres etter mål, skåret fra rull 5000 x 

600, 800, 1000 eller 1200 mm (B x A).
  Vi lagerfører standardstørrelser som passer til 

lagerført ramme Kåbe 22RS.
Junior:   Leveres etter mål, skåret fra rull 1200 x 7000 mm.
  For begge typene gjelder at matten deles opp i 

hensiktsmessige størrelser.
Vekt:   Senior: ca. 13 kg/m2.  Junior: ca. 8 kg/m2.

Teknikk
Kåbex Ribbematte

Gummi:  Naturgummi. Svart eller grå.

Mattehøyde:  Svart 12 mm, grå 14 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, skåret fra rull 2800 x 1350 
mm (grå) eller 1900 x 1530 mm (svart) (B x 
A).

  Større flater deles opp i hensiktsmessige størrelser.

Vekt:   ca. 13 kg/m2
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Kåbe Prima
Kåbe Prima er en allsidig matte som egner seg for de 
fleste inngangspartier. Den passer perfekt inn i områder 
med høy trafikk, som for eksempel varehus, stormarkeder, 
sykehus, jernbanestasjoner og flyplasser. Kåbex Prima er 
også egnet for handlevogner.

Teknikk
Kåbe Prima

Gummi: Vinyl + NBR, 65° shore.

Mattehøyde: 15 eller 21 mm.

Mattestørrelse: Målbestilt montering eller i løse moduler.
 Modulstørrelse: 380 x 100 mm (A x B).
Farge:  Grafitt, lys grå, terrakotta

Vekt:   7 hhv. 10 kg/m².

Kåbex Ringgummimatte
Helstøpt, drenerende naturgummimatte. Bakside med  
pigger som bidrar til vannavrenningen. Egnet som arbeids- 
plassmatte ettersom den enkelt kan spyles ren uten å løftes. 
Et alternativ der trafikk fra tunge vogner ikke kan unngås, 
men på bekostning av avskrapningseffekten. For økt av-
skrapningseffekt kan matten kompletteres med børster.

Teknikk
Kåbex Ringgummimatte

Gummi:  Svart naturgummi.

Børster:   Nylonbørster i svart, grått, rødt, blått, grønt, 
brunt eller gult.

Mattehøyde:   ca. 23 mm. Med børster: ca. 25 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, skåret fra lagerført standard-
størrelse ca. 1000 x 1500 mm.

Vekt:   ca. 12 kg/m2
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Kåbe Tiger
Gummimatten er oppbygd av påbyggbare moduler.
Matten har en åpen konstruksjon med drenerende bakside 
for vannavrenning og kan kombineres i ulike farger og 
mønstre. Leveres montert.

Teknikk
Kåbe Tiger

Gummi: Nitrilgummi/NBR, 65° shore.

Mattehøyde:   12 eller 20 mm.

Mattestørrelse:  Målbestilt. Modulstørrelse: 265x80 mm (A x B).

Farge:  Grafitt, lys grå eller terrakotta

Vekt:  5,5 hhv. 8,5 kg /m²

Jaguar- og Lejonmatte
To entrémattesystemer av moduler som kan settes sammen, 
og som har lignende funksjon. Mattene har en åpen kon-
struksjon med drenerende bakside for vannavrenning og 
kan kombineres i ulike farger og mønster. Leveres ferdig-
montert eller i løse moduler etter ønske.

Teknikk
Jaguar- og Lejonmatte

Gummi:  Jaguar: Nitrilgummi/EPDM.
  Lejon: TPE (termoplastisk elastomer) gummi/plast-

legering.

Mattehøyde:   Jaguar: 12, 16 eller 20 mm.
  Lejon: 9, 12, 16, 20 eller 25 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål ferdigmontert eller i løse moduler.
  Modulstørrelse Jaguar: 400 x 100 mm (A x B).
  Modulstørrelse Lejon:   400 x 50 mm (A x B).

Vekt:   4,5–11,5 kg avhengig av høyde.
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Astro Turf
Den klassiske ”gressmatten” som med sine spenstige strå 
spretter skitten bort fra skoene. En innendørsmatte for 
inngangspartiene med litt mindre gjennomgang. Ettersom 
matten er såpass høy og veier lite, bør den være forsenket 
i gulvet eller montert i en Kåbe matterampe type 2 for 
å unngå at noen snubler i den, at den sklir rundt og at 
hjørnene reiser seg.

Teknikk
Astro Turf

Strå: Polyetylen.

Bakside:  Armert EVA-plast.

Mattehøyde:  ca. 20 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, skåret fra rull 900 x 16 000 mm.

Farge:  Grønn, brun eller sølvgrå.

Vekt:  ca. 3 kg/m2

Kåbe APM
Forbedrer arbeidsmiljøet der man må gå og stå mye. 
Mattens konstruksjon med sliteflate og lukkede celler 
motvirker muskelspenninger i rygg og bein. Matten er 
sklisikker, enkel å rengjøre og lett å flytte. Ligger stødig, 
isolerer mot varme og kulde og demper støy.
Matten er motstandsdyktig mot olje og kjemikalier.

Teknikk
Kåbe APM

Materiale: PVC

Mattehøyde:  ca. 9 mm.

Mattestørrelse:   Leveres etter mål, skåret fra rull ca. 910 x 18 300 
mm eller 1220 x 18 300 mm.

Farge:  Grå

Vekt:  ca. 4 kg/m2
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Coral Grip
Coral Grip er en allsidig Løkkevinylmatte i ikke-vevd mate-
riale som kan brukes både inne og ute. Vi har to versjoner, 
en middels kraftig (MD) og en kraftig (HD). I standardversjo-
nen har matten en åpen og gjennomtrengelig struktur uten 
bakside. PVC-granulat gir økt avskrapningseffekt og bidrar 
til å skape en sklisikker overflate, også om vinteren og på 
gulv med helning.

Fargepaletten består av 6 farger, som gjør at denne solide 
og fjærende matten enkelt kan kombineres med andre 
avtørkingssoner.

Teknikk
Coral Grip

Design:  Tredimensjonal, sammenbundet énfibertråd.
  Coral Grip har en åpen og gjennomtrengelig 

struktur uten bakside, men kan også leveres 
 med Everfort® vinylbakside som gjør den helt  
 ugjennomtrengelig.
  Coral Grip HD har preget mønster
  Coral Grip MD har slett overflate

Luv:  Vinyl

Bakside:   Åpen struktur eller med Everfort® vinyl bakside.

Mattehøyde:  Coral Grip HD, åpen struktur: Ca. 16 mm
  Coral Grip HD, med bakside: Ca. 17 mm
  Coral Grip MD, åpen struktur: Ca. 11 mm
  Coral Grip MD, med bakside: Ca. 12 mm
  Farger: Ink, Lead, Ash, Salt, Wine.
  Mattestørrelse: Leveres etter mål, skåret fra rull, 

åpen:
  HD:122 x 1000 cm eller MD: 122 x 1500 cm
  Leveres etter mål, skåret fra rull, med bakside:
  HD:127 x 1000 cm eller MD: 127 x 1500 cm
  Rullstørrelser leveres med 2,5 cm kant på alle sider.

Vekt:  Coral Grip HD, åpen struktur: Ca. 5,5 kg/m2

  Coral Grip HD, med bakside: Ca. 8,2 kg/m2

  Coral Grip MD, åpen struktur: Ca. 3,5 kg/m2
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Coral ClassicTeknikk
Coral classic

Fremstilling:  Tuftet, 5/32” skåret luv.

Design:   Flerfarget/ensfarget.

Luvmateriale:   100 % polyamid-BCF.

Grunnstamme:   Ikke-vevd polyester.

Bakside:   Lagt løst: Everfort® Vinyl.

Hellimt:   FR-Latex (brannhemmende).

Mattehøyde:   Cirka 12 mm.

Mattestørrelse:   Ruller med Everfort® Vinylbakside

Bredde:   105, 155 og 205 cm inkl. kant ca. 2,5 
cm på hver side.

Lengde:   Cirka 27,5 m.
  Standardmatter med Everfort® Vinylbak-

side 90 x 155 cm, 135 x 205 cm 205 
x 300 cm inkl. kant ca. 2,5 cm på alle 
sider.

 Ruller med FR-Lateksbakside

Bredde:  185 cm. Lengde: ca. 27,5 m uten 
kanter. Kun beregnet på helliming.

Farge:   Flerfarget melert, 12 alternativer.

Mer detaljert teknisk spesifikasjon sendes på forespørsel.

Den optimale fuktabsorbenten
Forskning viser at to skritt på Coral Classics fuktabsorberende 
tråder er nok til å absorbere halvparten av fuktigheten som 
ellers ville blitt dratt inn i bygningen via skosålene. Et par 
skritt til, så er skoene så godt som tørre. Dette har klare for-
deler. For det første holder gulvet inne i bygningen seg rent 
lenger. For det andre er det mindre fare for at gulv av vinyl, 
linoleum, tre og betong blir glatte og farlige. Uavhengige 
tester utført av tyske TÜV Rheinland har vist at Coral Classic 
beholder egenskapene – og utseendet – i mange år, takket 
være bruk av ensfargede tråder som garanterer at utseendet 
bevares gjennom hele produktets levetid.

• Maksimal absorbering av fuktighet og fjerning av skitt
• Utvalg av attraktive, moderne farger
• Maksimal fargebestandighet
• Oppfyller høyeste standard for brannklasse: Bfl-s1
• Egnet for tung kommersiell og lett industriell trafikk
• Ideelt innenfor inngangspartiet, avtørkingssone 3
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Coral Brush Teknikk
Coral brush

Fremstilling:   Tuftet, 5/32” skåret luv.
Design:   Ensfarget mønstret/lett melert.
Luvmateriale:   Econyl 100 % resirkulert polyamid-BCF.
Grunnstamme:   Fiberduk i polyester.
Bakside:   Lagt løst: Everfort® Vinyl.
Hellimt:   FR-Latex (brannhemmende).
Mattehøyde:   Cirka 9 mm.
Mattestørrelse:   Ruller med Everfort® Vinylbakside
Bredde:   105, 155 og 205 cm inkl. kant ca. 

2,5 cm  på hver side.
Lengde:   ca. 27,5 m.
  Standardmatter med Everfort® Vinyl-

bakside 90 x 155 cm, 135 x 205 
cm. 205 x 300 cm inkl. kant ca.  
2,5 cm på alle sider.

  Ruller med FR-Lateksbakside
Bredde:   185 cm. Lengde: ca. 27,5 m uten 

kanter.
  Kun beregnet for helliming.
Farge:    Ensfarget lett melert, 12 alternativer.

Mer detaljert teknisk spesifikasjon sendes på forespørsel.

Pålitelig produkt som passer inn overalt
Coral Brush absorberer fuktighet og fjerner tørr skitt alt etter 
værforholdene. Egner seg for alle typer inngangspartier. Med 
enkle, ensfargede nyanser passer denne kolleksjonen til alle 
typer interiør og kan fungere som blikkfang eller diskré støtte 
for resten av gulvdesignen. Coral Brush er laget av tre typer 
tråder, alle med unike fordeler. Mellomrommet mellom trå-
dene sørger for å skjule skitten, som gjør at matten ser ren ut 
lenger. Coral Brush fås i 12 fargealternativer som kan brukes 
sammen eller kombineres med andre Coralkolleksjoner.

•  Et godt allroundprodukt som holder skitt og fuktighet unna
•  Laget av Econyl® 100 % resirkulert tråd
•  Tiltalende, ensfargede nyanser som kompletterer ethvert gulv
•  Oppfyller høyeste standard for brannklasse: Bfl-s1
•  Egnet for tung kommersiell trafikk
•  Ideelt innenfor inngangspartiet, avtørkingssone 3
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Coral WelcomeTeknikk
Coral welcome

Fremstilling:  Tuftet, 5/32” skåret luv.

Design:   Flerfarget med lineært mønster.

Luvmateriale:   Econyl® 100% resirkulert polya-
mid-BCF.

Grunnstamme:   100 % ikke-vevd PET/Econyl

Bakside:   Lagt løst: Everfort® Vinyl.

Hellimt:   FR-Latex (brannhemmende).

Mattehøyde:   Cirka 8 mm.

Mattestørrelse:   Ruller med Everfort® Vinylbakside

Bredde:   205 cm inkl. kant ca. 2,5 cm på hver side.

Lengde:   ca. 27,5 m.
  Standardmatter med Everfort® Vinyl-

bakside 105 x 155 cm, inkl. kant ca. 
2,5 cm på alle sider.

  Ruller med FR-Lateksbakside

Bredde:   185 cm. Lengde: ca. 27,5 m uten kanter.
  Kun beregnet for helliming.

Farge:    Flerfarget med lineært mønster, 8 alterna-
tiver.

Mer detaljert teknisk spesifikasjon sendes på forespørsel.

Der design møter miljø
Med det moderne, lineære mønsteret og den tykke, dype 
luven har Coral Welcome all den stil og estetiske design som 
forbindes med en luksusmatte. Den gir et enhetlig inntrykk i 
inngangspartiet. Coral Welcome er imidlertid mer enn bare 
et elegant mattesystem – det er også miljømessig avansert. 
Hemmeligheten ligger i bruk av Econyl® 100 % resirkulerte 
tråder, som lages av resirkulert industri- og husholdnings-
avfall. Brukte fiskegarn er en av råvarene. Miljøaspektet 
strekker seg enda lenger, ettersom den primære baksiden 
produseres av resirkulerte PET-flasker, og mattesystemet er 
laget ved et anlegg som er svært nære ved å oppnå null- 
deponistandarden for avfallsproduksjon.

•  Laget av Econyl® 100 % resirkulert tråd
•  Primær bakside produsert av resirkulerte PET-flasker
•  Det eneste entrémattesystemet i verden som har fått miljø-

klassifiseringen BRE A+
•  Absorberer fuktighet og fjerner skitt
•  Oppfyller høyeste standard for brannklasse: Bfl-s1
•  Egnet for tung kommersiell trafikk
•  Ideelt innenfor inngangspartiet, avtørkingssone 3
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Coral Duo Teknikk
Coral duo

Fremstilling:   Tuftet, 5/32” skåret luv.

Design:   Ribbet.

Luvmateriale:   100 % polyamid-BCF, der 75 % er 
resirkulert Econyl®.

Grunnstamme:   Fiberduk i polyester.

Bakside:   Lagt løst: Everfort® Vinyl.

Hellimt:   FR-Latex (brannhemmende).

Mattehøyde:   Cirka 9 mm.

Mattestørrelse:   Ruller med Everfort® Vinylbakside

Bredde:   205 cm inkl. kant ca. 2,5 cm på hver 
side.

Lengde:   ca. 27,5 m.

  Ruller med FR-Lateksbakside

Bredde:   205 cm.

Lengde:   ca. 27,5 m uten kanter. Kun beregnet 
på helliming.

Farge:   Flerfarget i ribbemønster, 8 alternativer.

Mer detaljert teknisk spesifikasjon sendes på forespørsel.

Optimale egenskaper overalt
Kort inngangsparti og rene entrématter går vel ikke sammen, 
eller? Jo, det er faktisk mulig. Coral Duo er løsningen for 
deg som trenger maksimal skittfjerning, uovertruffen skittopp-
samling og eksepsjonell fuktabsorbering etter bare noen få 
skritt. Forskning viser at Coral Duo fanger opp 10 % mer skitt 
i løpet av de første skrittene enn noe annet tekstilt entrésystem 
på markedet. Dermed er den det perfekte valget for mindre 
inngangspartier.
Coral Duos konstruksjon med riflete struktur er ikke bare funk-
sjonell. Den gir også inngangspartiet et tiltalende utseende 
og kan enkelt kombineres med kolleksjonene Coral Brush Pure 
og Coral Classic.

•  Utmerket løsning for alle inngangspartier
•  Laget av Econyl® 100 % resirkulert tråd
•  Uslåelig ytelse både på fuktighet og skitt
•  Oppfyller høyeste standard for brannklasse: Bfl-s1
•  Egnet for tung kommersiell bruk
•  Ideelt innenfor inngangspartiet, avtørkingssone 3
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Kåbe kokosplysjmatte
Teknikk
Kåbe kokosplysjmatte

Luvmateriale:  100 % kokosfiber, rettskåret.

Bakside:  Vinyl.

Mattehøyde:  Naturfarget: Ca. 20 mm.
  Rød og svart: Ca. 18 mm.

Mattestørrelse:  Leveres etter mål, skåret fra rull ca. 
2000 x 10 000 mm. Større flater deles  
opp i hensiktsmessige størrelser. Vi lager- 
fører standardstørrelser som passer til  
lagerførte innstøpningsrammer Kåbe 22RS.

Farge:  Lys naturfarge, rød eller svart.
  Fås også med lineært mønster.

Vekt:  Cirka 7 kg/m²

Mer detaljert teknisk spesifikasjon sendes på forespørsel.

Svært god avtørkingseffekt
Kokosmatte med vertikalt stående fibrer av høyeste kvalitet. En 
matte som beviselig har svært god avtørkingseffekt ved vanlig 
gange. Over tid blir imidlertid effekten svekket når matten 
fylles med skitt og blir bortimot umulig å rengjøre. Matten er 
relativt billig og bør skiftes ut etter 2-3 år for å opprettholde  
avtørkingseffekten. Matten kan også med fordel brukes som  
absorberingsmatte i det andre skrittet etter en ordentlig skrape- 
matte. Et flott alternativ i kombinasjon med f.eks. Kåbe Økomatte.
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Stille og slitesterk
Stiletthælvennlig, frittbærende skraperist i varmgalvanisert 
stål. Skraperister til utendørs bruk, som tåler både vær 
og vind. Passer i alle inngangspartier der man vil ha en 
nærmest selvrensende oppsamling av skitten i en dypere 
forsenkning.

Et godt supplement til en Kåbe Originalmatte særlig om 
vinteren. Da er man mer bevisst på slaps og grus, som 
også gjør at folk tramper av seg den verste skitten allerede 
på skraperisten.

Kåbex Spesialrister fås i utførelse med skrape- og skli-
sikringslist i stål eller riflet gummi for økt avskrapningseffekt 
og bedre sklisikring.

Teknikk
Kåbex Spesialrister

Maskevidde:  43 x 5 mm (fri åpning).

Spennvidde:  Maks. 800 mm i B-retningen (høyde 25 mm).

Riststørrelse:  Leveres etter mål, maks. 1480 x 1000 mm 
(A x B) i ett stykke. Større flater deles opp 
i hensiktsmessige størrelser. Vi lagerfører 
standardstørrelser med høyde 25 mm som 
passer til lagerførte innstøpningsrammer 
Kåbe 25RS. Det kan være lurt å sette 
sammen et antall lagerførte standardrister 
ved større flater for raskere levering.

Risthøyde:  25–50 mm i 5 mm intervall.

Åpent område:  50 %.

Bærestål:  Flattstål 25 x 3 mm i B-retningen.

Skrapelist:  Av stansede stålprofiler eller med skrapelist 
av gummi for bedre sklisikring.

Rundtstål:  4 mm.

Vekt:  Ca. 22 kg/m² (høyde 25 mm) for rist med 
stålprofil.

  Ca. 24 kg/m² (høyde 25 mm) for rist med 
gummiprofil.

Overfl.behandl.:   Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461.

Kåbex SpesialristerKåbex Spesialrister
Frittbærende skraperister
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A-rist – fotskraperistA-rist – fotskraperist
Flattstål i begge retninger

Teknikk
A-rist – fotskraperist

Maskevidde:  c/c 22x22/33x11/(22x11)

Spennvidde:  Avhengig av belasting. 

Riststørrelse:  Maks. bærestålslengde er 1500mm. 

Risthøyde:  20-50mm

Justerbar høyde:  110-160/135-210mm
(ben)

Bærestål:  20/2-50/2mm

Tverstål/ 
støttestål:  10mm 

Kantstål:  20-50/2mm

Vekt:  20-44kg pr.m²

Overfl.behandl.:  Varmegalvanisert iht. NS-EN ISO 1461

    Entrèrist type A er bygd opp   
 av flattstål i begge retninger. Standard  

  maskevidde er c/c 22x22mm og 33x11mm.  
     Entrèrister type A finnes på lager i utvalgte størrelser.
I tillegg til de lagerførte entrèristene kan vi lage entrèrister 
i henhold til behov og ønsker.
Som standard er entrèrist type A varmegalvanisert, men 
de kan også produseres i rustfritt eller i aluminium.
Entrèrist type A kan også leveres med tannet bære- og /
eller støttestål for økt sklisikkerhet samt leveres med juster-
bare bein om ønskelig. 

Innstøpningsrammer
Det finnes passende innstøpningsrammer til alle lagerførte 
entrèrister av type A. Rammer kan også bestilles i hele 
lengder på 3000mm som tilpasses på stedet.
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SP-rister
Tåler store belastninger

Teknikk
SP-rister

Maskevidde:  15 x 69 mm (fri åpning)

Spennvidde:  Avhengig av type rist

Riststørrelse:  Avhengig av type rist

Risthøyde:  20-80mm

Justerbar høyde: 110-160/135-210mm
(ben)

Bærestål:  20/2-80/5mm

Tverstål/ 
støttestål:  Pressveiset rundtstål.

Kantstål:  20/3-60/5mm

Vekt:  Ca. 12-140kg pr.m²

Overfl.behandl.:  Varmegalvanisert iht. NS-EN ISO 1461

Er det behov  
for en entrèrist som  
tåler større belastninger kan  
vi tilby en rekke rister for ulike formål.
Våre SP-rister er robuste skraperister i varme- 
galvanisert stål beregnet for inngangspartier og områder 
hvor det ferdes tyngre kjøretøy, personløftere, jekketraller, etc.
Våre SP-rister kommer i forskjellige størrelser og høyder, og 
maskevidden varierer ved de ulike typene. Vi har en rekke 
lagerførte rister i ulike størrelser. Ved å velge fra vårt lager kan 
vi sikre kortere leveringstid enn ved spesialtilpassede rister. 
Ut ifra belastningsinformasjon hjelper vi deg å finne risten 
tilpasset ditt behov og bruksområde.
SP-rister benyttes også til gangbaner, rullestolsramper, 
trapper, etc.

Innstøpningsrammer
Det finnes ferdige innstøpningsrammer av vinkelstål til en 
rekke ristformat på lager. Vinkelstål med påsveiset støpe-
klør kan også bestilles i hele lengder på 3000mm som 
tilpasses på stedet.
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Kåbex SM-rister
Skraperister av strekkmetall

Til mindre inngangs-
partier
Varmgalvanisert skraperist med overside av strekkmetall.

Entrérist av strekkmetall til det litt mindre inngangspartiet 
der man fortsatt stiller krav om god skrapeeffekt og stor 
gjennomtrengelighet.

En rist som skal brukes i inngangspartier der folk med 
f.eks. gjørmete støvler går inn og virkelig gjør tørkebeve-
gelser bevisst.

Risten er ikke frittbærende og skal plasseres på plant og 
fast underlag.

Teknikk
Kåbex SM-rister

Maskevidde:  35 x 12 mm (fri åpning).

Riststørrelse:  Leveres etter mål, maks. 1000 x 800 mm 
(A x B) i ett stykke. Vi lagerfører standard- 
størrelser som passer til lagerførte innstøp-
ningsrammer Kåbe 25RS.

Risthøyde:  25–50 mm i 5 mm intervall.

Åpent område:  60 %.

Bærestål:  Flattstål 25 x 2 mm i B-retningen.

Kantstål:  Flattstål 25 x 2 mm.

Vekt:  Cirka 16 kg/m².

Overfl.behandl.:  Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461.
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Teknikk
Kåbe Konvektorrister

Maskevidde:  Maskevidde: 57 x 6 mm (fri åpning)

Spennvidde:   maks. 300 mm i B-retningen

Risthøyde:  25 mm

Riststørrelse:   60–1200 x 60–300* mm (A x B) 
Åpent område:   55 %

Bærestål:   Flattstål 25 x 3 mm

Rundtstål:   Ø 4 mm

Overfl.behandl.:  Naturanodisert.
  Kan også fås med pulverlakkering

Vekt:   ca. 9 kg/m2

* Samtlige mål tilpasses etter behov.

Rist av aluminium
Kåbe Konvektorrister installeres der luft skal strømme fritt 
gjennom en vinduskarm i hjemmet, en radiatorskjuler på 
kontoret eller en renne i gulvet i idrettshallen. Der nysgjer-
rige fingrer eller små gjenstander ikke får komme inn. 
Kald luft en varm sommerdag, varm luft en kald vinterdag. 
Fremfor alt bra luft året rundt.
Kåbe Konvektorrister brukes også som gulvrist der luften 
skal strømme ut for å motvirke kondens og kaldras i utstil-
lingsvinduer eller kjøpesenterets innbydende glassfasader. 
Kåbe Konvektorrister produseres normalt i naturanodisert 
aluminium. Målene kan variere fra 60 til 300 mm i bred-
de (B-målsretningen) og har ingen begrensning i lengden 
når modulene på 1200 mm legges etter hverandre. Kan 
også lages som vinklede installasjoner.

Kåbe KonvektorristerKåbe Konvektorrister
Til vinduskarmer og gulv

Alt. 2  
Kåbe Hylleprofil 25RH

Alt. 1 
Kåbe Hengeprofil 

Alt. 3  
Kåbe innstøpningsprofil 25RI

Installasjonsalternativer
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Kåbe Carpetex
Holder matten på plass

Selvklebende  
antisklimatte
Selvklebende, dobbeltsidig antisklimatte. Sørger for at 
matten holder seg på plass og reduserer dermed sklifare. 
Passer som antiskli for løse tekstilmatter på gulv av f.eks. 
linoleum, plast, tre og tekstile gulvbelegg. Forhindrer også 
at matten reiser seg, såkalt vandring.

Teknikk
Kåbe Carpetex

Materiale:  Glassfibervev med klebelag. Klebelaget  
beskyttes av plastfilm på begge sider.

Størrelse:  Leveres etter mål, skåret fra rull 900 x 50 000 mm.

Tykkelse:  Cirka 0,5 mm.
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Teknikk
Kåbe Klebematte

Størrelse:  450 x 1150 mm

Høyde:   2 mm

Farge:  Hvit

Antall ark:  Tot. 120 ark/pk.
  (30 ark/blokk, 4 blokker/pk.)

Kåbe Klebematte
For ekstra utsatte miljøer

Effektiv klebematte
Klebematte til inngangspartier eller miljøer med ekstra 
høye krav til støv- og skittkontroll. Klebematten består av 
30 tynne klistreark som samler opp all skitt og støv fra sko 
og vogner som passerer. Arkene er nummererte og rives 
av etter hvert som de blir mettet av skitt.

Klebematten brukes i næringsmiddelindustri, laboratorier, 
helsevesen og støvsensitiv industri. Den er også velegnet 
til boligvisninger eller ombygginger der man vil beskytte 
nylagte gulv.

Klebematten leveres i pakker med 4 blokker som inne-
holder 30 ark hver.
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Avsender: Weland AS • Svennerudvegen 34 • 2016 Frogner 
Telefon: 46 93 91 00 • E-post: weland@weland.no 

www.weland.no

Vil du vite mer  
om hva Kåbe-Mattan AB  

kan tilby?

Gå inn på www.kabe-mattan.no
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