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Kåbe Mattramp
Montage uppe på golv

Enkelt montage
Kåbe mattramp typ 1 eller 2 används för ovanpåliggande mattor eller skrapgaller. I 
första hand i entreér där man villförbättra sin avtorkningsfunktion men ej har möjlighet att 
göra en försänkning i golvet av praktiska eller ekonomiska orsaker. Ramperna är till för 
att undvika snubbelrisk och skydda mattans kanter.

Teknik
Aluminiumprofiler: Som standard i naturanodiserat aluminium
 legering EN AW-6060-T6. Kan även fås
 i svart- eller gulanodiserat utförande.   
Ramphöjd:  20 mm.

Rampdjup:  47 mm.

Vikt:  0,6 kg/m.
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Kåbe Ingjutningsramar
Lätta aluminiumramar

Kåbe Ingjutningsramar tillverkas av speciallegerad aluminium vilket gör dem rostfria och 
resistenta mot betong. Ingen behandling erfordras före ingjutning. Ingjutningsramarna kan 
även fås i guld- eller svartanodiserat utförande.
Kåbe Ingjutningsramar är mycket lätthanterliga tack vare sin låga vikt. Vi levererar även 
ingjutningsramar i varmförzinkat stål, rostfritt syrafast stål och mässing.

Teknik
Aluminium: Naturaluminium legering EN AW 6060-T6   
Ramstorlek: Färdiga från fabrik
 Måttbeställda i vilken form/storlek som helst.
 Lagerförda standardstorlekar 22RS och 25 RS finns.
 För hopmontering på plats
 Måttbeställda i vilken storlek som helst.
 OBS! Endast vinkelräta hörn.

Färdiga från fabrik
Kåbe Ingjutningsramar färdiga från fabrik förses som 
standard med vridbara kramlor som är nitade mot den undre 
flänsen. Kramlorna vrids enkelt i önskad riktning i samband
med ingjutningen.
Ingjutningsramar finns för mattor och galler i höjd 10-25 mm.

För hopmontering på plats
Kåbe Ingjutningsramar för hopmontering på plats levereras i 
önskade längder med gerade hörn och monteras enkelt ihop 
på plats vilket ger låga fraktkostnader och snabba leveranser.
Ingjutningsramar finns för mattor och galler i höjd 20-25 mm.



Kåbe Avloppsgaller och
Avloppsbrunnar

Kåbe Avloppsgaller
Fribärande varmförzinkat öppet stålunderrede till Kåbe
Originalmatta. Används för att få en självstädande funktion
då smutsen från skorna faller igenom både matta och av-
loppsgaller ner i en djupare försänkning. På så vis blir entré-
mattan nästintill självskötande året runt. Uppsamlad smuts
behöver bara avlägsnas kanske 1-2 gånger/år beroende
på trafikintensitet och årstid.
Kåbe avloppsgaller är uppbyggt av gallerdurk med en på-
svetsad perforerad plåt som fungerar dels som plant och
fast underlag utan att skada mattan och dels som fläns 
mot upplagskant.

Kåbe Avloppsbrunnar
Kåbe avloppsbrunn i rostfri stålplåt SS 2343 gjuts in under
Kåbe Originalmatta och ansluts till avloppsledning för 
vattenavledning.
Brunnen finns i två modeller, 600 S med sil och stos för 
sidoanslutning och 600 VLS med sil och stos för sidoan-
slutning samt vattenlås. Brunnen är försedd med vikbara 
kramlor som kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen.
För mer information om dessa produkter,
besök www.kabe-mattan.se
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Installation:
Brunnens placering i sid- och djupled bestämms av 
avlopps-rörets placering. Överkant brunn ska vara i nivå 
med överkant nedre flänsen på ingjutningsramen = under-
kant matta. Brunnen är försedd med vikbara kramlor som 
kan vridas i
önskad riktning vid ingjutningen. 
OBS! Betongen får ej utföras med fall mot brunnen, det 
kan skada mattan som kräver ett fast och plant underlag.
Se skiss.

Skötsel
Kåbe avloppsbrunnar kräver ingen speciell skötsel, förutom 
att silen rensas vid behov.

Snitt A - A

Mått A = Parallellt med dörrparti
Mått B = Mått i gångriktningen
Mått C och D bestäms av avloppsrörets placering
Detta monteras på lämpligaste plats

Kåbe originalmatta inkl. ram 22R och avlopps-
system Kåbe 600S alt. 600VLS.

Teknik
Både avloppsbrunn Kåbe 600S och 600VLS är  
tillverkadei rostfri syrafast stålplåt SS 2343 exkl. sil  
som tillverkas i varmförzinkad sträckmetall.
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Vill du veta mer om 
vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se

Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta.
Telefon: 0585-255 50  |  Fax: 0585-255 59
www.kabe-mattan.se  |  mail@kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.


