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T-Mat Flex
En tvättbar textilmatta med hög absorption
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Produktinformation
80% av smutsen i byggnader kommer 
utifrån. Effektiva skrapmattor stoppar 
smutsen redan i dörren. 

T-Mat Flex är en effektiv och snygg tork-
matta som passar till många olika entréer. 
Den är utmärkt till objekt med tvättmaskin 
där man själv vill ta hand om underhållet 
av mattan. 

I tufft utsatta entréer placeras T-Mat Flex 
som sista steget i en komplett entrélösning 
tillsammans med V-Mat skrapmatta. I den 
lilla entrén inne i gallerian klarar sig T-Mat 
Flex mycket bra utann en skrapmatta som 
sällskap. 

Kundfördelar
 Fibrerna i T-Mat Flex tvinnas och ger  

en effektiv och slitstark textilmatta  
som både tar hand om och gömmer 
smuts och fukt. T-Mat Flex absorberar 
hela 3,5 L/ m². 

 T-Mat Flex finns i en snygg mörkgrå färg 
som passar utmärkt i butiken, hotellet, 
på kontoret eller i andra entréer.

 Baksidan är tillverkad av 100% nitril-
gummi vilket ger en flexibel baksida 
som håller mattan på plats. Det gör 
också att mattan enkelt kan rullas ihop 
för rengöring under mattan och bäst 
av allt- mattan kan maskintvättas och 
torkas i 60° C. 

 T-Mat Flex kommer i två storlekar:  
60 x 85 cm och 85 x 150 cm, anpassade 
för att få plats i tvättmaskinen. T-Mat 
Flex finns även kundanpassad - bredd 
85 alt. 115 cm och valfri längd. 

Teknisk specifikation
• Fibern tillverkas av 100% HTN  

(high twisted nylon)
• Slitstarka färger tack vare att nylon- 

fibern färgas redan i granulatet
• Öppen klippt lugg av tvistade fibrer,  

500 gram/m²
• Baksida av 100% nitrilgummi
• Höjd: totalt 11 mm varav lugg 7 mm
• Vikt (totalt): Ca 2 280 gram/m²
• Vattenbindning: Ca 3,5 L/m²
• Maskintvättbar i 60° C
• Brandklassad: Euroclass Cf

Skötsel
Dammsug mattan regelbundet från varje 
dag till någon gång i veckan beroende på 
antal passager och väderlek. Tack vare att 
T-Mat Flex är en tvättbar matta så kan 
dammsugningen naturligtvis ersättas  
med tvätt.

Tänk på att en effektiv matta behåller 
mycket smuts så ju oftare mattan under-
hålls, desto effektivare blir den att behålla 
och hantera smutsen.

Torkmattor - textilmattor Mörkgrå 60 x 85 cm 
2 st/ kart

Mörkgrå 85 x 150 cm 
1 st/ kart

Mörkgrå kundanpassad 
B: 85 alt. 115 cm + valfri längd 

(min 1,5 m och max 8 m)
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