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FRÅN PRAKTISK OCH
FUNKTIONELL.....

Vi går in och vidare......
Varje dag går miljoner människor in i
byggnader. Ständigt på väg.

...TILL ATTRAKTIV OCH
SPECIELL

Antal steg för att stoppa 90% av smutsen

Gata (standard)
smuts

Strand
sand

Extrem
lera

Hur många tänker överhuvudtaget på att det finns en torkmatta
när de går in?
Förmodligen nästan ingen.

Hur många tänker på att det finns en torkmatta där för att stoppa 
gatans onda smuts från att förstöra golvbeläggningen.
Förmodligen nästan ingen.

Hur många tycker att den reception eller korridor de passerar
varje dag ser ganska trist och tråkig ut med sina nötta och
slitna golv.
Förmodligen nästan alla!
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Den optimala fuktabsorbenten
Forskning visar att två steg på Coral Classics fuktabsorberande 
garn är tillräckligt för att absorbera hälften av den fotburna 
fukt som annars skulle ha förts in via folks skosulor. Ytterligare 
några steg och dina skor är så gott som torra. Detta har 
klara fördelar. För det första håller sig golvbeläggningarna 
inomhus rena längre. För det andra löper golv som vinyl, 
linoleum, trä och betong mindre risk att bli hala och farliga.
Oberoende tester utförda av tyska TÜV Rheinland har visat 
att Coral Classic behåller sina egenskaper – och sitt utseende –  
i flera år, tack vare användningen av enfärgade garn som 
garanterar att utseendet bibehålls under produktens livslängd.

• Maximal fuktabsorption och skrapar av smuts
• Urval av attraktiva, moderna färger
• Maximal färghärdighet
• Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
• Lämplig för tung kommersiell och lätt industriell trafik
• Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

Coral ClassicTeknik

Tillverkningsmetod: Tuftning, 5/32” skuren lugg.

Design:  Flerfärgad/enfärgad.

Luggmaterial:  100% polyamid-BCF.

Grundstomme:  Non-woven polyester.

Baksida:  Löslagd: Everfort® Vinyl.

Hellimmad:  FR-Latex (brandhämmande).

Matthöjd:  Cirka 9 mm.

Mattstorlek:  Rullar med Everfort® Vinylbaksida

Bredd:  105, 155 och 205 cm inkl. kant ca   
 2,5 cm på varje sida.

Längd:  Cirka 27,5 m.
 Standardmattor med Everfort® Vinylbak  
 sida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm 
 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på  
 alla sidor.

 Rullar med FR-Latexbaksida

Bredd : 185 cm. Längd ca 27,5 m utan   
 kanter. Avsedd enbart för hellimning.

Färg:  Flerfärgat melerad, 12 alternativ.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.
Information om skötsel och installation, se vår hemsida.



Teknik

Tillverkningsmetod:  Tuftning, 5/32” skuren lugg.
Design:  Enfärgade/lätt melerade.
Luggmaterial:  Econyl®100% återvunnen  
 polyamid-BCF.
Grundstomme:  Non-woven polyester.
Baksida:  Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimmad: FR-Latex (brandhämmande).
Matthöjd:  Cirka 9 mm.
Mattstorlek:  Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd:  105, 155 och 205 cm inkl. kant ca   
 2,5 cm  på varje sida.
Längd: ca 27,5 m.
 Standardmattor med Everfort® Vinyl-
 baksida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm.  
 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm  
 på alla sidor.
 Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd:  185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter.
 Avsedd enbart för hellimning.
Färg:   Enfärgad lätt melerad.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.
Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Pålitlig produkt som passar in överallt
Coral Brush absorberar fukt och avlägsnar torr smuts bero-
ende på vad vädret kräver och lämpar sig för alla slags 
entréområden. Framtagen kring enkla, enfärgade kulörer 
fungerar denna kollektion bra med alla typer av inrednings- 
design, och tjänar som blickfång eller som ett diskret stöd för 
resten av golvdesignen. Coral Brush tillverkas av tre sorters 
garn, vart och ett med olika fördelar, samtidigt som mellan-
rummet mellan garnen syftar till att dölja smuts, vilket gör att 
den ser ren ut längre. Coral Brush finns i 12 färgställningar 
som kan användas tillsammans eller i kombination med  
andra Coral-kollektioner.

• En bra allroundprodukt som håller smuts och fukt borta
• Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
• Tilltalande enfärgade kulörer kompletterar varje golv
• Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
• Lämplig för tung kommersiell trafik
• Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

Coral Brush 
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Teknik

Tillverkningsmetod:  Tuftning, 5/32” skuren lugg.

Design:  Flerfärgad med linjärt mönster.

Luggmaterial:  Econyl® 100% återvunnen poly-
 amid-BCF.

Grundstomme:  100% non-woven PET/Econyl

Baksida:  Löslagd: Everfort® Vinyl.

Hellimmad:  FR-Latex (brandhämmande).

Matthöjd:  Cirka 9 mm.

Mattstorlek:  Rullar med Everfort® Vinylbaksida

Bredd:  205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.

Längd:  ca 27,5 m.
 Standardmattor med Everfort® Vinyl-
 baksida 105 x 155 cm, inkl. kant ca   
 2,5 cm på alla sidor.

 Rullar med FR-Latexbaksida

Bredd:  185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter.
 Avsedd enbart för hellimning.

Färg:   Flerfärgad med linjärt mönster, 8 alternativ.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.
Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Coral Welcome
Där design möter miljö
Med sitt moderna linjära mönster och en tjock, djup lugg har  
Coral Welcome all den stil och estetiska design som förknippas 
med en lyxmatta. Den ger ett entydigt intryck i alla entréområden.
Men Coral Welcome inte bara en riktigt snygg golvbeläggning 
– den är också miljömässigt avancerad. Hemligheten ligger 
i användningen av Econyl® 100 % återvunnet garn, som till-
verkas av återvunnet industriavfall och avfall efter konsument. 
Övergivna fisknät är en av källorna. För att ta miljöaspekten 
ännu längre är den primära baksidan tillverkad av återvunna 
PET-flaskor, och beläggningen är tillverkad i en anläggning 
som är mycket nära att uppnå nolldeponistandarden för 
avfallsproduktion.

• Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
• Primär baksida tillverkad av återvunna PET-flaskor
• Det enda entrégolvet i världen som har försetts med miljö- 
   klassningen BRE A+
• Håller fukt och smuts borta
• Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
• Lämplig för tung kommersiell trafik
• Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3
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Teknik

Tillverkningsmetod:  Tuftning, 5/32” skuren lugg.

Design:  Ribbad.

Luggmaterial:  100% polyamid-BCF där 75% är åter  
 vunnen Econyl®.

Grundstomme:  Fiberduk i Non-woven polyester.

Baksida:  Löslagd: Everfort® Vinyl.

Hellimmad:  FR-Latex (brandhämmande).

Matthöjd:  Cirka 9 mm.

Mattstorlek:  Rullar med Everfort® Vinylbaksida

Bredd:  205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje  
 sida.

Längd:  ca 27,5 m.

 Rullar med FR-Latexbaksida

Bredd:  205 cm.

Längd:  ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart  
 för hellimning.

Färg:  Flerfärgat i ribbmönster, 8 alternativ.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.
Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Jobbar bäst i alla utrymmen
En liten entré och rena golvbeläggningar går väl inte ihop, 
eller? Jo, det kan de faktiskt. Coral Duo är lösningen för 
dig som behöver maximal smutsborttagning, oöverträffad 
smutsupptagning och exceptionell fuktabsorption inom några 
få steg. Forskning visar att Coral Duo håller kvar 10 % mer 
smuts under de första stegen än något annat textilt entrésystem 
på marknaden. Detta gör den till det perfekta valet för mindre 
entréer.
Coral Duos konstruktion med räfflor är inte bara funktionell. 
Den ger också varje entréområde ett behagligt visuellt uttryck 
och kan lätt kombineras med våra kollektioner Coral Brush och 
Coral Classic.

• Utmärkt lösning för alla entréer
• Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
• Oslagbar prestanda på både fukt och smuts
• Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
• Lämplig för tung kommersiell användning
• Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

Coral Duo 
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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.
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Vill du veta mer om 
vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se


