
V-Mat Eco
Det hållbara alternativet

Kundfördelar:
 V-Mat Eco är det enda hållbara alternativet för objekt med höga 

miljökrav - t.ex. skolor, kommuner, och andra offentliga miljöer
 V-Mat Eco är fri från PVC, ftalater och andra skadliga material enligt 

SVHC listan.
 Oberoende tester din garanti - SundaHus har gett V-Mat Eco en 

mycket bra miljöbedömning (B-klass).
 Maximal livslängd och slitstyrka. 
 V-Mat Eco är utmärkt både utanför och innanför entrén. Tack vare 

att materialet EPDM tål både låga och höga temperaturer, utan att 
krympa/växa. 

 V-Mat Eco är formstabil i alla riktningar, vilket gör den lämplig även 
för större entréer med tung belastning av t.ex kundvagnar. 

 Unikt V-mönster som tar bort smutsen från skorna, oavsett från 
vilket håll man går.

 Flexibel; storleken anpassas enkelt då varje modul är 25x25 cm.
 V-Mat minskar nedsmutsning och underlättar det dagliga städet.

Användarguide: 
I större entréer bör V-Mat Eco delas in i mindre enheter med 
delningslist, detta för att underlätta underhållet och öka livslängden.
Vi erbjuder även ramar och ingjutningslister.
   Vileda Club Entré är våra professionella installatörer. Att anlita 
en Vileda ClubEntré medlem är din garanti till en problemfri 
entrélösning med det effektivaste och mest hållbara entrésystem 
marknaden kan erbjuda.

Produktbeskrivning:
V-Mat Eco en skrapmatta av syntetiskt gummi - fri från PVC, 
ftalater och andra skadliga material enligt SVHC-listan.

 Slitstark och formstabil skrapmatta av syntetiskt gummi 
(EPDM/PP)

 God motståndskraft mot olja och kemikalier. 
 Höjd: 20 mm.
 Storlek: 25x25 cm stora moduler, kan läggas ihop med V-Mat Duo
 Hårdhet: 73 shore
 Hållbart miljöval: Klass B på Sunda Hus
 Brandklassificerad enligt UL 94: HB (granulat)
 Färg: Grafit

Användningsområde:
V-Mat Eco är en tuff skrapmatta som tar hand om både grus och 
grov smuts, fångar snö och minimerar halkrisken. V-Mat Eco  
fungerar utmärkt i alla typer och storlekar av entréer. 
   Tack vare hårdheten (73 shore) så klarar den tunga transporter/
vagnar och används därför med fördel i tungt belastade entréer.
   Materialet EPDM är ett syntetisk gummi som klarar både varma 
som kalla temperaturer - därför kan mattan läggas så väl utanför 
som innanför dörren.
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Art.nr Namn Färg Storlek Enhet/kart m2/kart EAN

155767 V-Mat Eco Grafit 25 x 25 cm 32 moduler 2 kommer

516092 Delningslist HeavyDuty Aluminium Måttbeställs löpmeter - -

517324 Ramplist inl. hörnsats Aluminium Måttbeställs löpmeter - -

517291 Ingjutningslist Flexiram inkl. hörn Aluminium Måttbeställs löpmeter - -


