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Så började det
1944 började vår kamp mot gatans fasansfulla smuts. En portvakt på Enskilda Banken i  
Stockholm hade tröttnat på att ständigt behöva sopa ut gatans smuts. Det fasansfulla tog sig in i 
skydd av människans skor i en aldrig sinande takt med endast ett för ögonen - att förstöra!
Portvakten, som var en klurig man, fick en idé! Med några trästavar och gummilister skapade 
han den första Kåbemattan! Det första steget hade tagits i kampen mot gatans fasansfulla smuts 
som än i dag ständigt pågår med oförtruten kraft.

Fortfarande i en klass för sig
Så lades grunden till den entrématta som genom alla år sedan dess visat sig vara ett av de 
bästa vapnen i kampen mot gatans fasansfulla smuts - Kåbe Originalmatta. Mattan som man 
går av sig smutsen på. Bra med tanke på att det enda ställe människor i regel torkar av sig om 
fötterna är hemma. Där är det ju du själv som får städa ut den smuts du själv dragit in!
Under åren som gått sen grunden lades till Kåbe-Mattan har vi utvecklats till experter på bra 
entrélösningar. Numera kan vi erbjuda hela programmet av entrémattor med tillbehör.
Idag anser vi oss kunna säga att det vi inte vet om entrémattor det är inte värt att veta!

1949 patenterades Kåbe Originalmatta.
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I den första zonen som normalt ligger utanför entrédörren
installeras ett skrapgaller försänkt i marken. Om möjligt
över en djupare försänkning där smutsen kan samlas
under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring.
En bra hjälp speciellt vintertid då människor som går in
i en byggnad är mer medvetna om väderleken och redan
här kan börja stampa av sig smutsen. 
Mer om skrapgaller på sidorna 36-40.

Gör en bra entré!

1 2 3

1

Flera avtorkningszoner ger bästa funktion

I den andra zonen installeras en Kåbe Originalmatta
försänkt i golvet. Här fortsätter den grövre avskrapningen
som samlar upp smuts och väta året om bara genom att 
människorna går på mattan. Mattans konstruktionsidé
bygger på att smuts, grus, sand och väta sveps bort från 
skosulorna då det vågformade gummit böjer sig och fjädrar 
tillbaks när man går normalt över mattan utan att utföra 
torkrörelser med fötterna. Ungefär som en vindrutetorkare 
på en bil.  
Mer om Kåbe Originalmatta på sidorna 6-19.

2

I den tredje zonen installeras en textilmatta försänkt i eller
löslagd på golvet. Den tredje zonens funktion är att samla
upp den finare smutsen som kan finnas kvar samt att
absorbera kvarvarande fukt under skosulorna.
Mer om textilmattor på sidorna 31-35.

3

Det finns även en rad andra åtgärder utanför entrén som 
hjälper till att stoppa smutsen från att dras in på ditt golv. 
Rena, varma och hårdgjorda ytor med ett skärmtak över 
sig samt frekvent snöskottning och sopning är några bra 
tips för att få renare golv inomhus.

Skrapgallerzonen Textilzonen

Kåbe Original zonen
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Tänk efter före!
Mycket av den smuts man släpar med sig in från gatan
kan stoppas på ett enkelt och effektivt sätt. Gör rätt redan
från början, lägg in avtorkningszonen i dina golvplaner.
Har du missat detta så är det aldrig för sent att rätta till.
Vi hjälper dig!

Det finns mycket att vinna!
En rätt utformad avtorkningszon ger oss många vinster för framtiden. För människan, miljön, golvet och ekonomin.

Rätt längd och styrning
I en offentlig entré stannar nästan ingen och torkar av sig
om skorna. Man går helt enkelt av sig smutsen. Då är det
viktigt att avtorkningszonen har rätt längd och bredd samt
att gångtrafiken kan styras till att verkligen passera tork-
mattan för att uppnå rätt funktion.
Sträva efter att kunna ta minst tre steg med varje fot i
respektive avtorkningszon.

Den onda
cirkeln

Den goda
cirkeln

Glömt!

Grus & sand

Nytt golv

Moppning

Slipning

Ökade kostnader

Städmedel

Grus & sand

Kalkylerad
kostnad

Nyttigare fisk
Friskare människor

Kemikalier Skonsammare städning

Livskraftiga
alger

Lättstädade
golv

Smutsstoppare
  i entrén
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Kåbe Original
Svensk originalprodukt 

i mer än 70 år

Ett viktigt steg mot
bättre inomhusmiljö
Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller 
och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågfor-
made gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när 
man passerar mattan och fjädrar tillbaks med kraft när 
trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och 
väta sveps bort från skorna bara genom att man går över 
mattan. Inga torkrörelser med foten behövs. Smutsen som 
avlägsnats från skosulan faller ner mellan de vågformade 
gummikurvorna och döljs. På så vis kan Kåbe Original-
matta behålla konstant avtorkningseffekt utan att se
ostädad ut under lång tid.
Vid projektering av en ny entré är det därför viktigt att ta
till ordentlig längd på mattan om utrymmet finns. Sträva
efter att kunna ta minst tre steg med varje fot på mattan för 
en bra funktion.
Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör vändas en 
gång om året för ett jämnare slitage.

6 0585-255 50  |  www.kabe-mattan.se



Teknik
Kåbe Original

Plattstänger:  Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
 Dimension 12 x 4,5 mm.

Gummilist:  Blandning som är speciellt motståndskraftig
 mot extrema temperaturväxlingar. EPDM
 70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:  U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:  Standard 22 mm alt. 18 mm vid befintliga
 försänkningar med höjden 15-19 mm.

Mattstorlek:  Kåbe Originalmatta tillverkas måttbeställda i  
 valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm  
 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas
 mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka
 mattor i nästan vilken form som helst.
 Ge oss en ritning eller mall.

Sammanfogning: Gummilister och aluminiumstänger nitas
 ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop
 av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

Vikt:  Cirka 12 kg/m2.

Ytbehandling:  Kåbe Originalmatta levereras som standard  
 i naturaluminium men kan även fås med  
 guld- eller svartanodiserat aluminium.

Tillval:  Kan även fås kundvagnsförstärkt.

22 och 18 mm höjd
Det finns två höjder på Kåbe Originalmatta. Standardhöjden
är 22 mm. Vid utbyte av mattor i befintliga försänkningar 
med höjden 15-19 mm passar 18 mm.
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Kåbe Original 
Tandad

Bra har blivit bättre!

Mattan med riv i
Nu har vi tagit ytterligare ett steg i kampen för ett lång- 
siktigt golvtänkande och lanserar Kåbe Originalmatta 
Tandad. Det är i grunden samma konstruktion som Kåbe 
Originalmatta men gummilamellerna är tandade för ännu 
bättre avskrapningsförmåga och halkskydd. Eftersom 
mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre 
dränering och avrinning på undersidan.

Kåbe-Mattan har låtit SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
göra tester på avskrapningseffekten. Den blev hela 13.4% 
bättre jämfört mot den icke tandade mattan.

Kåbe Originalmatta Tandad är likadan på båda sidor 
och bör vändas en gång om året för ett jämnare slitage.
Kåbe Originalmatta Tandad är mönsterskyddad.

Rapporten finns i sin helhet på www.kabe-mattan.se
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Teknik
Kåbe Original Tandad

Plattstänger:  Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
 Dimension 12 x 4,5 mm.

Gummilist:  Blandning som är speciellt motståndskraftig
 mot extrema temperaturväxlingar. EPDM
 70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:  U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:  22 mm.

Mattstorlek:  Kåbe Originalmatta Tandad tillverkas mått- 
 beställda i valfri storlek. Max mått 2000  
 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större  
 ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi  
 kan tillverka mattor i nästan vilken form  
 som helst.
 Ge oss en ritning eller mall.

Sammanfogning: Gummilister och aluminiumstänger nitas
 ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop
 av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

Vikt:  Cirka 12 kg/m2.

Ytbehandling:  Kåbe Originalmatta Tandad levereras som  
 standard i naturaluminium men kan även fås  
 med guld- eller svartanodiserat aluminium.

Tillval:  Kan även fås kundvagnsförstärkt.
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Kåbe Original 
Kulör

Helt nya möjligheter

Kåbe Originalmatta Kulör med gummi i grått eller rött 
alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med
svart gummi. Den primära funktionen att stoppa smuts och 
fukt från att dras in på golven, är fortfarande lika god. 
Skillnaden är att det finns möjlighet till ett annat färgval eller 
enkel mönsterläggning när storleken på entrén tillåter det.

Kåbe Original Kulör kan även till- 
verkas i andra färger.
Kontakta oss för mer information!

Annan färg som alternativ
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Teknik
Kåbe Original Kulör

Plattstänger:  Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
 Dimension 12 x 4,5 mm.

Gummilist:  Blandning som är speciellt motståndskraftig
 mot extrema temperaturväxlingar. TPE 65
 Shore, dimension 22 x 3,7 mm.
 Färger röd RAL 3011 och grå RAL 7040. 
Ändprofil:  U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:  22 mm.

Mattstorlek:  Kåbe Originalmatta Kulör tillverkas mått- 
 beställda i valfri storlek. Max mått 2000  
 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större  
 ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi  
 kan tillverka mattor i nästan vilken form  
 som helst.
 Ge oss en ritning eller mall.

Sammanfogning: Gummilister och aluminiumstänger nitas
 ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop
 av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

Vikt:  Cirka 12 kg/m2.

Ytbehandling:  Kåbe Originalmatta Kulör levereras som  
 standard i naturaluminium men kan även fås  
 med guld- eller svartanodiserat aluminium.

Tillval:  Kan även fås kundvagnsförstärkt.
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Flexibla entréer
Ger estetisk frihet med bibehållen funktion. Kåbe Original-
matta kan ligga utomhus eller inomhus och tillverkas rektan-
gulär, rund för ex. karuselldörrar eller med sneda kanter, 
helt enligt kundönskemål. Skicka en skiss eller mall så 
ordnar vi den form som önskas.

Teknik / tillval och fakta om Kåbe Originalmatta

Mått/storlek
Kåbe Originalmattor tillverkas måttbeställda i valfri storlek.
Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större
ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor
i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

Uppbyggnad
Kåbe Originalmatta är uppbyggd av gummilister och
aluminiumstänger som nitas ihop med specialnitar. Mattan
hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer. I båda ändarna av
mattan sitter en ändprofil.

Förstärkning vid 
utsatta entréer
Om mattan kommer att utsättas för större påfrestningar 
från t.ex. kundvagnar skall den förstärkta varianten av 
Kåbe Originalmatta användas. Förstärkningen består av 
gummibussningar som träs på stålvajern. Förstärkt matta 
bör även användas vid lutande golv i kombination med 
dubbar i underlaget.

Vi garanterar att 
mattan håller för 
kundvagnar upp
till 200 kg.

A = mattbredd

B 
= 

gå
ng

lä
ng

d

Ändprofil

Gummilist

Plattstång

Stålvajer

Nit

Förstärkning
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Taktila ilägg
Skapa ledstråk i Kåbe Originalmatta med taktila ilägg 
som finns i vitt samt fluorescerande grön färg. Iläggen 
trycks enkelt fast i mattan och du kan skapa mönster helt 
enligt eget önskemål.

Garanti
Kåbe Original 10 års garanti
Gäller från leveransmånaden och omfattar helt kostnads-
fria reparationer av rektangulära mattor gällande fel orsa-
kade av material och fabrikation. Garantin omfattar inte 
kostnader för transporter eller reparationer av fel orsakade 
av uppenbar åverkan och om mattorna icke använts, 
installerats eller skötts enligt anvisning.

Kåbe Original Kulör 6 års garanti
Vi lämnar 6 års garanti på Kåbe Originalmatta Kulör och 
Kåbe Originalmatta Tandad. Villkoren är desamma som 
för Kåbe Originalmatta för övrigt.

Miljö
Kåbe Originalmatta är helt återvinningsbar. Uttjänta 
mattor skickas till oss för återvinning. Detaljerad innehålls-
deklaration finns på www.kabe-mattan.se.

Ytbehandlingsalternativ
Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium 
men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.
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Så här installeras Kåbe Originalmatta
Generellt gäller att mattan alltid skall placeras på fast och plant underlag.

1. Uppe på befintligt golv. 
 Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas
 dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör
 även mattan vara förstärkt.

2.  Uppe på befintligt golv. 
 Mattan kan förses med Kåbe mattramp typ 1 i fram eller 
 bakkant för att undvika snubbelrisk.

3.  Uppe på befintligt golv. 
 Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den 
 förses med Kåbe mattramp typ 1 i framkant.

4.  ”Försänkt” uppe på befintligt golv.
 Kåbe mattramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen
 ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.

5.  ”Försänkt” uppe på befintligt golv. 
 Kåbe mattramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger  
 mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.

6.  Försänkt i golv. 
 Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande
 golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.

7.  Befintlig försänkning i golv.
 Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm
 används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen  
 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.

8. Avlopp under mattan.
 Kåbe avloppsbrunn har en rejäl sandavskiljare. Tillverkas med
 eller utan vattenlås.

9. Matta på avloppsgaller.
 För att få en ”självstädande” effekt kan mattan placeras på
 Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

Mer info. på sidan 23

Mer info. på sidan 25
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Rulla ihop mattan och städa bort smutsen

Så här sköts Kåbe Originalmatta
Kåbe Originalmatta är konstruerad för att på ett effektivt sätt skrapa av sand, smuts och väta från skosulorna. Konstruktionen gör 
också att en stor mängd sand och grus kan ligga i mattan utan att den ser ostädad ut.
Till skillnad från de flesta andra avtorkningsmattor behöver Kåbe Originalmatta inte lyftas för att städa bort sand och grus. Ta ett 
enkelt ”grepp” i stålvajern med Kåbe Mattlyftarkrok och vik upp ca 15 cm. Sedan är det bara att rulla ihop mattan så att sand 
och grus kan avlägsnas med dammsugare eller sopborste. Rulla långa mattor till hälften från båda ändar.

Inga tunga lyft!
Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör
vändas minst en gång per år, så att gummit
slits lika på båda sidor, för maximal
livslängd. Skötselsanvisningar
finns på www.kabe-mattan.se.
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Kåbex Skrapgaller och Kåbe 
Originalmatta installerat vid nya 
Aula Medica, Karolinska Sjukhuset.
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Kåbe de Luxe
Damklackssäker

Stomme av 
fyrkantsprofil
Kåbe de Luxe är utvecklingen av Kåbe Originalmatta för
entréer där kraven på damklackssäkerhet ska kombineras
med en funktionell entrématta. Kåbe de Luxe är uppbyggd
efter samma tanke som Kåbe Originalmatta men med 
stomme av fyrkantsprofiler beklädda med vågformig  
gummilist för att få rätt täthet med tanke på damklackarna.
Mattan är rullbar och har två framsidor. Kåbe de Luxe bör 
endast användas inomhus.

Teknik
Kåbe de Luxe

Fyrkantsprofiler: Aluminiumlegering EN AW-6060-T6
 Dimension 12 x 12 x 1 mm.

Gummilist:  Blandning som är speciellt motståndskraftig
 mot extrema temperaturväxlingar.
 Svart: EPDM 70° Shore, Grå eller Röd:
 TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:  U 18 x 18 x 2 mm.

Matthöjd:  22 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda max 1740 x 2000 mm i
 ett stycke.

Sammanfogning: Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri
 stålvajer.

Vikt:  Cirka 11 kg/m2.

Ytbehandling:  Kåbe de Luxe levereras som standard i
 naturaluminium men kan även fås med
 guld- eller svartanodiserat aluminium.
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Kåbe Eko
Mattan i naturmaterial

Teknik
Kåbe Eko

Trästavar: Furu, dimension 17 x 12 mm.

Gummilist:  Blandning som är speciellt motståndskraftig
 mot extrema temperaturväxlingar.
 Svart: EPDM 70° Shore, Grå eller Röd:
 TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

Ändprofil:  Ek, dimension 20 x 22 mm som kan
 bekläs med mässingslist.  
Matthöjd:  22 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda max 1500 x 2000 mm i
 ett stycke.

Sammanfogning: Gummilister och trästavar sammanfogas
 med klammer. Mattan hålls ihop av
 Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

Vikt:  Cirka 15 kg/m2.

Ytbehandling:  Trästavarna betsas och klarlackas.

En exklusiv klassiker
Ursprungsmodellen för den första Kåbemattan i moderni-
serad nytappning. Uppbyggd av trästavar och gummilist 
som det en gång började på 1940-talet. En entrématta 
för den exklusiva entrén med krav på god estetik i sam-
klang med god funktion. Mattan är rullbar och har två 
framsidor. Kåbe Eko bör endast användas inomhus.

Ursprungsmodellen i moderniserad 
nytappning.
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Kåbe KombimattaKåbe Kombimatta
Borst - Textil - Gummi

Tyst och slitstark
Damklacksvänlig och slitstark rullbar skrapmatta av alumi-
nium med svarta, grå eller röda borstar. Borstarna kan er-
sättas eller kombineras med textil. Undersidan är försedd 
med gummilister för att hålla mattan still mot underlaget 
och dämpa stegljud.
Lämplig både inom- och utomhus.
Ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta där trafik från
tyngre vagnar ej kan undvikas.

Teknik
Kåbe Kombimatta

Aluminiumprofiler: Som standard i naturanodiserat aluminium
 legering EN AW-6060-T6. Kan även fås
 i svart- eller gulanodiserat utförande.   
Borstlister:  Bristle-fused strips, borsthår symmetriskt
 fördelade i täta grupper som smälts fast
 mot plastlist. Borstlisterna hålls på plats
 med ändstoppar i gummi. Skadade borst 
 lister kan enkelt bytas ut. Finns med borst i  
 färgerna svart, ljusgrå, mörkgrå och röd.
Textil:  Coral Classic eller Coral Brush.

Matthöjd:  Standard ca 24 mm. Finns också i höjd
 12 och 18 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda max 2000 x 1500 (A x B)
 i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i
 lämpligt stora delar.

Vikt:  24 mm: 19 kg/m2      18 mm: 16 kg/m2 

 12 mm: 14 kg/m2
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Kåbe Multiguard
Gummi och textil

Teknik
Kåbe Multiguard

Skrapprofiler: Som standard i naturaluminium legering
 EN AW-6063-T6. Sammanfogade av  
 galvad ståltråd Ø 2 mm. Profilerna kan  
 även fås i plast i ett antal färger eller  
 mässing.

Gummilameller: SBR-gummi med genomgående absorbe- 
 rande nylonlugg normalt i grå färg men  
 kan även fås i andra färger.

Matthöjd:  ca 12 eller 18 mm.

Mattstorlek: Måttbeställda max 2000 x 600 mm 
 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas  
 mattan i lämpligt stora delar.

Vikt:  12 mm=ca 12 kg/m2

 18 mm=ca 20 kg/m2

Vändbar = 2 framsidor
Damklacksvänlig kombinerad skrap- och torkmatta med 
2 framsidor, för inomhusbruk. Uppbyggd av aluminium 
och gummilameller med nylonlugg i öppen eller sluten 
konstruktion.
Mattan hålls ihop av galvad ståltråd och är ej rullbar vilket
gör den tung att hantera vid skötseln. Det är därför 
lämpligt att dela upp en större yta i mindre mattelement. 
Lämplig entrématta där mycket tung trafik från vagnar ej 
kan undvikas.
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Kåbe CoroTec
Många olika kulörer

Tål höga belastningar
Damklacksvänlig inom- och utomhusmatta där du själv kan 
kombinera skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister 
i en mängd olika färgkombinationer.
Kåbe CoroTec är uppbyggt av aluminiumprofiler med 
integrerad gångjärnskoppling i profilernas fulla längd. 
Detta gör att mattan klarar stora belastningar från t.ex. 
hjulburen trafik som bland annat finns på stormarknader 
och flygplatser. Kåbe CoroTec finns i både tät och öppen 
konstruktion och i två olika höjder, 10 och 22 mm.
CoroTec 22 i sluten konstruktion klarar last upp till 
75 kg/cm2, från tex pallyft.

Teknik
Kåbe CoroTec

Aluminiumprofiler: Naturaluminium, osynlig gångjärns- 
 koppling i profilernas fulla längd.   
Gummilist: Svart.

Borstlist: Svart eller grå.

Textillist: Röd, ljusgrön, guld, mörkblå, ljusblå,  
 ljusgrå, mörkgrå.

Skrapborst: Svart eller grå. Endast CoroTec22

Profilhöjd: CoroTec10: 8 mm.
 CoroTec22: 17 mm.

Matthöjd: CoroTec10: 10 mm.
 CoroTec22: 22 mm.

Mattstorlek: Måttbeställda. Vid större ytor delas mattan  
 i lämpligt stora delar.

Vikt:  CoroTec10:12 kg/m2.
 CoroTec22: 24 kg/m2.
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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 vill
förbättra 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.
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Teknik
Kåbe Mattramp

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.



Kåbe IngjutningsramarKåbe Ingjutningsramar
Lätta aluminiumramar

Kåbe Ingjutningsramar
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.
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Teknik
Kåbe Ingjutningsramar i aluminium

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.
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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



Kåbex Ribbmatta

Helgjuten vågräfflad naturgummimatta med glidsäker bak-
sida. Finns i svart och grått. Mattan bör användas i mindre 
format då den är skötselintensiv och har en relativt hög vikt. 
Det är viktigt att underlaget är torrt innan mattan läggs till-
baks efter rengöring annars finns risken att fukt samlas 
under mattan vilket kan leda till fuktskador.

Helgjuten rakräfflad naturgummimatta i svart eller grått. 
Slitstark entrématta med mycket begränsad avtorkningsför-
måga. Fungerar utmärkt som sparkskydd på dörrar och 
andra ytor som kan utsättas för åverkan.
Lämplig som heltäckande matta där golvslitaget är stort.

Teknik
Kåbex Senior och Junior

Gummi: Naturgummi. Svart eller grå. Färgvariationer kan   
 förekomma.
Matthöjd:  Senior: ca 20 mm, Junior: ca 10 mm,
Mattstorlek:  Senior: Måttbeställda skurna ur rullar 5000 x
 600, 800, 1000 eller 1200 mm.
 Lagerhållna standardstorlekar passande till
 lagerhållen ram Kåbe 22RS finns.
 Junior: Måttbeställda skurna ur rulle 1200 x   
 7000 mm. För båda typerna gäller att mattan   
 delas i lämpligt stora delar vid större ytor.
Vikt:  Senior: ca 13 kg/m2. Junior: ca 8 kg/m2.

Teknik
Kåbex Ribbmatta

Gummi: Naturgummi. Svart eller grå.

Matthöjd:  Svart :12 mm, grå: 14 mm

Mattstorlek:   Måttbeställda skurna ur rulle 2800 x 1350 mm 
(grå) eller 1900 x 1530 mm (svart).

 Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

Vikt:  ca 13 kg/m2
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Kåbex Senior och JuniorKåbex Senior och Junior
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Kåbex Ringgummimatta
Helgjuten dränerande naturgummimatta. Baksida med 
nabbar för att underlätta vattenavrinning. Lämplig som 
arbetsplatsmatta då den enkelt kan spolas ren utan att lyftas. 
Ett alternativ där trafik från tunga vagnar ej går att undvika 
men på bekostnad av avskrapningseffekten. För ökad 
avskrapningseffekt kan mattan kompletteras med borstar.

Teknik
Kåbex Ringgummimatta

Gummi: Svart naturgummi.

Borstar:  Nylonborstar i svart, grå, röd, blå, grön, brun
 eller gul färg.

Matthöjd:  ca 23 mm. Med borstar: ca 25 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda skurna ur lagerhållen
 standardstorlek ca 1000 x 1500 mm.

Vikt:  ca 12 kg/m2

Kåbe Prima
Kåbe Prima är en mångsidig matta som lämpar sig för de 
flesta entréer. Det passar perfekt in i områden med hög 
trafik, såsom varuhus, stormarknader, sjukhus, järnvägssta-
tioner och flygplatser. Kåbex Prima är också lämplig för 
varuvagnar

Teknik
Kåbe Prima

Gummi: Vinyl + NBR, 65° shore.

Matthöjd:  15 eller 21 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda monterade eller i lösa moduler.
 Modulstorlek: 380 x 100 mm.
Färg:  Grafit , ljusgrå, terrakotta

Vikt:  7 resp. 10 kg/m².
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Kåbe Tiger
Gummimattan är uppbyggd av byggbara moduler. Mat-
tan har en öppen konstruktion med dränerande baksida 
för vattenavrinning och kan kombineras i olika färger och 
mönster. Levereras monterad.

Teknik
Kåbe Tiger

Gummi: Nitrilgummi/NBR, 65° shore.

Matthöjd:  12 eller 20 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställd. Modulstorlek: 265x80 mm

Färg:  Grafit, ljusgrå eller terrakotta

Vikt:  5,5 resp. 8,5 kg /m²

Jaguar- och Lejonmatta
Två entrémattssystem av byggbara moduler med likartad 
funktion. Mattorna har en öppen konstruktion med dräne-
rande baksida för vattenavrinning och kan kombineras i 
olika färger och mönster. Levereras ihopmonterade eller i 
lösa moduler efter önskemål.

Teknik
Jaguar- och Lejonmatta

Gummi: Jaguar: Nitrilgummi/EPDM.
 Lejon: TPE (termoplastisk elastomer) gummi/
 plastlegering.

Matthöjd:  Jaguar: 12, 16 eller 20 mm.
 Lejon: 12, 16, 20 eller 25 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda ihopmonterade eller i lösa moduler.
 Modulstorlek Jaguar: 100 x 400 mm.
 Modulstorlek Lejon:      50 x 400 mm.

Vikt:  4,5 - 11,5 kg beroende på höjd.
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Astro Turf
Den klassiska ”gräsmattan” som med sina spänstiga strån
sprätter bort smutsen från skorna och samlas i mattan. En
inomhusmatta för de lite mindre frekventerade entréerna. 
Då mattan är hög med låg vikt bör den vara försänkt 
i golv eller placerad i en Kåbe mattramp typ 2 för att 
undvika snubbelrisk, att den halkar omkring och att hörnen 
reser sig.

Teknik
Astro Turf

Strån: Polyethylen.

Baksida:  Armerad EVA-plast.

Matthöjd:  ca 20 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda skurna ur rulle 900 x 16000 mm.

Färg:  Grön, brun eller silvergrå.

Vikt:  ca 3 kg/m2

Kåbe APM
Arbetsplatsmatta som förbättrar arbetsmiljön där man går
och står mycket. Mattans konstruktion med slityta och 
slutna celler motverkar muskelspänningar i ryggar och 
ben. Mattan är halksäker, lätt att rengöra och flytta. Ligger 
stadigt, isolerar mot värme och kyla och dämpar buller.
Mattan är resistent mot oljor och kemikalier.

Teknik
Kåbe APM

Material: PVC

Matthöjd:  ca 9 mm.

Mattstorlek:  Måttbeställda skurna ur rulle ca 910 x 18300 mm
 eller1220 x 18300 mm.

Färg:  Grå

Vikt:  ca 4 kg/m2
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Coral Grip
Coral Grip är en mångsidig Öglevinylmatta i non-woven-
material som kan användas både inne och ute.Vi har två 
versioner, en medelkraftig (MD) och en kraftig (HD).
I standardversionen har mattan en öppen och genom-
släppande struktur utan baksida. PVC-granulat förbättrar 
smutsavskrapningsegenskaperna och hjälper till att skapa 
en stegsäker yta, även vintertid och i lutning.

Färgpaletten omfattar 6 färger, vilket gör att denna tåliga
och fjädrande matta lätt kan kombineras med andra 
avtorkningszoner.

Teknik
Coral Grip

Design: Tredimensionell sammanbunden enfibertråd.
 Coral Grip har en öppen och genomsläppande
 struktur utan baksida, kan även levereras med
 Everfort® vinylbaksida som gör den helt
 ogenomtränglig.
 Coral Grip HD har präglat mönster
 Coral Grip MD har slät yta

Lugg:  Vinyl

Baksida:  Öppen struktur eller med Everfort® vinyl baksida.

Matthöjd:  Coral Grip HD, öppen struktur: C:a 16 mm
 Coral Grip HD, med baksida: C:a 17 mm
 Coral Grip MD, öppen struktur: C:a 11 mm
 Coral Grip MD, med baksida: C:a 12 mm
 Färger: Ink, Lead, Ash, Salt, Wine.
 Mattstorlek: Måttbeställda skurna ur rulle, öppen:
 HD:122 x 1000 cm eller MD: 122 x 1500 cm
 Måttbeställda skurna ur rulle, med baksida:
 HD:127 x 1000 cm eller MD: 127 x 1500 cm
 Rullstorlekar levereras med 2,5 cm kant på
 vardera sidan.

Vikt:  Coral Grip HD, öppen struktur: C:a 5,5 kg/ m2

 Coral Grip HD, med baksida: C:a 8,2 kg/ m2

 Coral Grip MD, öppen struktur: C:a 3,5 kg/ m2



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
Coral classic

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 12 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.
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Teknik
Coral brush

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.
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Pålitlig produkt som passar in överallt
Coral Brush absorberar fukt och avlägsnar torr smuts beroen-
de på vad vädret kräver och lämpar sig för alla slags entré-
områden. 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
Coral welcome

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 8 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.

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



Teknik
Coral duo

Tillverkningsmetod:  Tuftning, 5/32” skuren lugg.

Design:  Ribbad.

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

Grundstomme:  Fiberduk i 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.
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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 pure 
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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Teknik
Kåbe kokosplyschmatta

Luggmaterial: 100% kokosfiber rakt skuren.

Baksida: Vinyl.

Matthöjd: Naturfärgad: Cirka 20 mm.
 Röd och svart: Cirka 18 mm.

Mattstorlek: Måttbeställd skurna ur rulle ca 2000 x   
 12500 mm. Vid större ytor delas   
 mattan i lämpligt stora delar. Lagerhållna   
 standardstorlekar, passande till lagerförda  
 ingjutningsramar Kåbe 22RS finns.

Färg: Ljus naturfärg, röd eller svart.
 Finns även med linjärt mönster.

Vikt: Cirka 7kg/m²

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.

Kåbe Kokosplyschmatta
Mycket bra avtorkningseffekt
Kokosmatta med vertikalt stående fibrer av högsta kvalité. En 
matta som bevisat har en mycket bra avtorkningseffekt vid 
vanligt gångbeteende. Med tiden försämras dock effekten då 
mattan fylls med smuts och näst intill blir omöjlig att rengöra.
Mattan är relativt billig och kan man med 2-3 års intervall 
bytas ut till en ny matta för att bibehålla avtorkningseffekten.
Mattan kan också med fördel användas som absorptionsmatta 
i ett andra steg efter en ordentlig skrapmatta. Ett snyggt alter-
nativ i kombination med tex. Kåbe Ekomatta.



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 un-
der 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 smutsav-
skrapning och bättre halkskydd.

Teknik
Kåbex Specialgaller

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.
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Kåbex SpecialgallerKåbex Specialgaller
Fribärande skrapgaller
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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
Kåbex Rutgaller

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.
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Kåbex PressgallerKåbex Pressgaller
Pressvetsat galler

Teknik
Kåbex Pressgaller

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.

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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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
Kåbex SM-galler

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.
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Teknik
Kåbe Konvektorgaller

Maskvidd: Maskvidd: 57 x 6 mm (fri öppning)

Spännvidd:  max 300 mm i B-måttsriktningen

Gallerhöjd:  25 mm

Gallerstorlek:  60 - 1200 x 60 - 300* mm (A x B) 
Fri area:  55%

Bärstång:  Plattstång 25 x 3 mm

Rundstång:  Ø 4 mm

Ytbehandling:  Naturanodiserat.
 Pulverlackering kan offereras

Vikt:  ca 9 kg/m2

* Samtliga mått anpassas efter behov.

Galler av aluminium
Kåbe Konvektorgaller installeras där luft måste få strömma
fritt genom en fönsterbänk i hemmet, ett elementskydd på
kontoret eller en ränna i sporthallens golv. Ställen där ny-
fikna fingrar eller andra små föremål inte får komma in. 
Kall luft en varm sommar, varm luft en kall vinterdag. Fram-
förallt bra luft året om.
Kåbe Konvektorgaller används också som golvgaller där 
luften vill ta sig fram för att motverka imma och kallras i 
butikens skyltfönster eller köpcentrets inbjudande glasfasader.
Kåbe Konvektorgaller tillverkas normalt i naturanodiserat
aluminium. Måtten kan variera från 60-300 mm i bredd
(B-måttsriktningen) och är oändligt i längd när modulerna 
om 1200 mm läggs efter varandra. Vinklade installationer 
kan också göras.
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Kåbe KonvektorgallerKåbe Konvektorgaller
För fönsterbänkar och golv

Alt 2.  
Kåbe Hyllprofil 25RH

Alt 1. 
Kåbe Hängprofil 

Alt 3.  
Kåbe ingjutningsprofil 25RI

Installationsalternativ



Kåbe Carpetex
Håller mattan på plats

Självhäftande 
mattglidskydd
Självhäftande dubbelsidigt mattglidskydd. Hjälper mattor 
att inte hasa runt och därmed minskas halkrisken. Passar 
som glidskydd för lösa textilmattor på de golvbelägg-
ningstyper som finns, tex. linoleum, plast, trä och textila 
golvbeläggningar. Motverkar även att mattan reser sig sk. 
vandring.

Teknik
Kåbe Carpetex

Material: Glasfiberväv belagt med klibbskikt. Klibb-  
 skiktet skyddas av plastfilm på båda sidor.

Storlek: Måttbeställda skurna ur rulle 900 x 50000 mm.

Tjocklek: Cirka 0,5 mm.
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Teknik
Kåbe Klibbmatta

Storlek: 450 x 1150 mm

Höjd:  2 mm

Färg: Vit

Antal ark: Tot 120 ark/förp.
 (30 ark/block, 4 block/ förp.)
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Kåbe Klibbmatta
För extra känsliga miljöer

Effektiv klibbmatta
Klibbmatta för entréer eller miljöer som ställer extra höga 
krav på damm och smutskontroll. Klibbmattan består av 
30 st tunna klisterark som samlar upp all smuts och damm 
från skor och vagnar som passerar. Arken är numrerade 
och rivs av efterhand när de blir mättade av smuts.

Klibbmattan används i miljöer som hanterar livsmedel, 
laboratorier, inom sjukvården och dammkänslig industri. 
Den passar också vid husvisningar eller ombyggnationer 
där man vill skydda nylagda golv.

Klistermattan levereras i paket med 4 block som innehåller 
30 ark vardera.



Besöks- och utställningsadress: 
Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta

Telefon: 0585-255 50  |  mail@kabe-mattan.se
www.kabe-mattan.se
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Vill du veta mer om 
vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se


