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Tyst och slitstark
Damklackssäkert fribärande skrapgaller i varmförzinkat 
stål. Ett skrapgaller för utvändigt bruk som tål både väder 
och vind. Passar i alla entréer där man vill ha en nästintill 
självskötande uppsamlingsfunktion av smutsen i en djupare 
försänkning.

Ett bra komplement till en Kåbe Originalmatta speciellt  
under vinterhalvåret. Då är de som går in i en byggnad 
mer medvetna om slask och modd vilket i vissa fall gör  
att de stampar av sig den värsta smutsen redan på  
skrapgallret.

Kåbex Specialgaller finns i utförande med skrap- och 
halkskyddslister i stål eller räfflat gummi för ökad smuts- 
avskrapning och bättre halkskydd.

Teknik
Maskvidd: 43 x 5 mm (fri öppning).

Spännvidd: Max 800 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).

Gallerstorlek: Måttbeställda max 1480 x 1000 mm 
 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas  
 gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda  
 standardmått höjd 25 mm finns passande  
 till lagerförda ingjutningsramar Kåbe  
 25RS. Det kan vara lämpligt att försöka  
 kombinera ihop ett antal lagerförda standard- 
 galler vid större ytor för snabbare leverans.

Gallerhöjd: 25 - 50 mm i 5 mm intervall.

Fri area: 50 %.

Bärstål: Plattstång 25 x 3 mm i B-riktningen.

Skraplist: Av stansade stålprofiler alternativt med skrap-
 list av gummi för minskad halkrisk.

Rundstång: 4 mm.

Vikt: Cirka 22 kg/m² (höjd 25 mm) för galler  
 med stålprofil.
 Cirka 24 kg/m² (höjd 25 mm) för galler  
 med gummiprofil.

Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Kåbex Specialgaller
Fribärande skrapgaller
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Kåbex SM-galler
Skrapgaller av sträckmetall

För mindre entréer
Varmförzinkat skrapgaller med översida av sträckmetall.

Entrégaller av sträckmetall för den lite mindre entrén där man  
har krav på god skrapförmåga och stor genomsläpplighet.

Ett galler som ska användas i entréer där folk med t.ex. 
leriga stövlar går in och verkligen utför torkrörelser medvetet.

Gallret är ej fribärande och ska placeras på plant och 
fast underlag.

Teknik
Maskvidd: 35 x 12 mm (fri öppning).

Gallerstorlek: Måttbeställda max 1000 x 800 mm 
 (A x B) i ett stycke. Lagerförda standard-
 storlekar finns passande till lagerförda  
 ingjutningsramar Kåbe 25RS.

Gallerhöjd: 25 - 50 mm i 5 mm intervall.

Fri area: 60 %.

Bärstål: Plattstång 25 x 2 mm i B-riktningen.

Kantstål: Plattstång 25 x 2 mm.

Vikt: Cirka 16 kg/m².

Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.



Kåbex Rutgaller
Skrapgaller i rutmönster

Plattstänger i båda  
riktningarna
Skrapgaller i varmförzinkat stål med plattstänger i båda 
riktningarna. Gallret har mycket god genomsläpplighet av 
smutsen. Monteras på samma sätt som Kåbex Specialgaller.

Gallret kan förses med justerbara ben för entréer med 
höjdskillnad. Det fungerar då som kombinerat skrapgaller 
och trappsteg för ta bort alltför stora höjdskillnader mellan 
mark och entré.

Teknik
Maskvidd: 31 x 9 mm (fri öppning).

Spännvidd:  Max 1000 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).

Gallerstorlek: Måttbeställda max 2000 x 1500 mm 
 (A x B) i ett stycke. Lagerförda standard-
 storlekar finns passande till ingjutnings-
 ramar Kåbe 25RS.

Gallerhöjd: 20, 25, 30 och 40 mm.

Justerbarhetshöjd:110 - 160 mm eller 135 - 210 mm från  
 mark till överkant galler.

Fri area: 69 %.

Bärstål: Plattstång 2 mm i B-riktningen.

Tvärstål: Plattstång 10 x 2 mm i A-riktningen.

Kantstål: Plattstång 2 mm

Vikt: Cirka 28 kg/m² (höjd 25 mm).

Ytbehandling:  Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.
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Kåbex Pressgaller
Pressvetsat galler

Teknik
Maskvidd: 15 x 69 mm (fri öppning)

Spännvidd:  Max 900 mm i A-riktningen vid belastning  
 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm. 

Gallerstorlek: Måttbeställda max 3000 x 995 mm 
 (A x B) i ett stycke. Lagerförda standard-
 storlekar finns passande till ingjutnings-
 ramar Kåbe 25RS.

Gallerhöjd: 20, 25 och 30 mm.

Fri area: 80 %.

Bärstål: Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.

Tvärstål: Rundtråd.

Kantstål: Plattstång 2 mm

Vikt: Cirka 27 kg/m².

Ytbehandling:  Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

För stora påfrestningar
Robust skrapgaller i varmförzinkat stål som klarar stora 
påfrestningar.

Speciellt lämpligt för entréer där fribärande installation 
önskas i kombination med tyngre hjulburen trafik tex. 
pallyftar. Gallret tillverkas i 20, 25 och 30 mm höjd.
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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.


