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Bateco skyddsmatta



 
 
 

Bateco skyddsmatta
- ett fungerande system som effektivt skyddar ditt golv
Många hallar används idag till andra evenemang än sport och då krävs det att man har ett helt fungerande system att  
skydda golvet med. Bateco skyddsmatta erbjuder ett bra skydd samtidigt som det är enkelt och smidigt att hantera.
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Lätthanterlig och slittålig 
Gerflor Bateco är en slitstark skyddsmatta som tål att använ-
das om och om igen. Tack vare dess smidighet formar den sig 
perfekt mot alla typer av underlag. Skyddsmattan är tillverkad 
av en homogen plastmassa vilket gör att den är smidig, slittålig 
och lätt att hålla ren. Mattan är enkel att lägga ut och rulla in. 
Den formar sig snabbt till undergolvet och kan läggas ut på alla 
underlag (parkett, gummi, plast). Två personer lägger ut 800 m² 
på cirka 2 timmar. Tillhörande vagnar gör arbetet med att rulla 
ut och rulla in mattan mycket enkelt. Våderna lägges kant i kant
eller omlott om så önskas, mattorna kan även tejpas i skarv. 
 

Flera användningsområden 
Det finns många olika användningsområden för Bateco 
skyddsmatta. Några som kan nämnas är konserter, utställning-
ar, mässor, skolavslutningar, danser, revyer, skridskogångar, 
gångstråk, omklädningsrum etc. Bateco Skyddsmatta används 
idag som täckgolv i flera sporthallar runt om i Sverige men även 
som skydd i tennis- och ishallar där den läggs direkt på betong.
Gerflor Bateco Skyddsmatta är brandskyddsklassad och god-
känd att använda som täckgolv.

Effektivt skydd vid:
- utställningar/mässor
- konserter/revyer
- danser
- skolavslutningar
 

Praktisk hantering och lagringsutrustning 
Med en ut- och upprullningsvagn blir arbetet med att lägga ut 
och rulla in mattorna enkelt. Mattorna rullas upp på galvanise-
rade rör. Det behövs 1 rör till varje mattrulle. Rullningsvagnen 
finns i 2 utföranden. En standardvagn, JANNE, som andvänds 
tillsamman med staplingsklossarna, B14, vilket är det billiga-
re alternativet. Den andra vagnen heter ANNA och hanterar 
rullarna utan att användaren behöver utföra några lyft Lyften 
görs med hjälp av vagnen. ANNA används tillsammans med 
lagringssystemet i stål B10.  
 

Motorenhet 
Ut- och upprullningsvagnarna kan även förses med en liten
motorenhet på sidan som underlättar arbetet med upprullning 
ytterligare. För eventuell transport (till andra hallar) finns en 
speciell transportkasset om så önskas.

Staplingsklossar (B14)
Vid lagring på staplingsklossar kan 14 rullar lagras i varje 
stapel. Det krävs 2 underdelar och 6 mellandelar utav
staplingsklossarna. Till en yta av 42 x 22 m (sporthall mått) 
krävs det 28 rullar (en rulle är 1,5 x 22 m). 42 x 22 mtr krä-
ver således 2 staplingshögar med 14 rullar i varje hög. Detta 
förvaringssystem används tillsammans med vagn JANNE. 
 

Lagringsvagn i stål (B10)
Denna staplingsställning har en justerbar upprullningsvagn 
(2 läge) för att undvika tunga lyft. Ställningen tar 10 rullar 
och är försedd med låsbara hjul. Detta förvaringssystem 
andvänds tillsammans med rullvagn ANNA.

Produktspecifikation 
Kulör: Standardfärgen på mattan är svart.
Bredd: 1,5 m
Längd: 30 m (önskad längd)
Vikt: 2 kg/m²
Tjocklek: 1,6 mm
Mått staplingskloss:
• underdel: 1200x240
• mellandel: 1200x250, 3+4 rullar
Galvat centrumrör: 60 mm, 1,8 m

Rengöring och skötsel:
Regelbunden rengöring genom dammsugning eller 
fukt/torrmoppning samt rengöring med skurmaskin
med mjuk/medelhård borste. Använd endast en liten
mängd rengöringsmedel. Unisport tillhandahåller ett
rengöringsmedel, Uniclean, som är effektivt och  
skonsamt för mattan.
För mer information och beställning, kontakta oss. 
OBS! Behandla EJ golvet med SÅPA eller VAX. 

ANNA B10 JANNE B14

- skridskogångar
- gångstråk
- omklädningsrum
- övrigt


