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Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Special

ZON 1 ENTRÉ UTOMHUS.

För området innan byggnaden är det idea-
liskt att placera en produkt med skrapverkan 
för att ta bort grus och tunga smutspartiklar, 
sådana som sand och snö.

ZON 4 GOLV INOMHUS.

För detta område gäller textila golv eller 
naturmattor i övriga byggnaden. Heltäck 
på rullar eller i plattor samt avpassade 
mattor i till exempel väntrum och perso-
nalrum. Här väljer man en lämplig färg 
eller mönster. Vid högre belastade områ-
den rekommenderas mörka färgnyanser 
även mönstrade mattor är bra här. En 
ljus matta behöver vanligtvis rengöras 
oftare än en mörk, mönstrad.

ZON 2 ENTRÉ INOMHUS.

I det första området när man träder in i 
byggnaden bör där installeras en produkt 
med dubbelverkande funktion (skrap och 
absorption) mot smuts och fukt. Detta 
område är oftast en nedsänkning. SPECIAL.

Lösningar för områden med särskilda 
behov eller tillfällen som logotypmattor för 
budskap och varumärkesbyggnad, mäss-
mattor för mässor och utställningar, röda 
mattan för premiärer och evenemang, 
ergonomiska mattor för hälsan, stall- 
och gymmattor, nålfilt och konstgräs för 
landskapsarkitekturer, etc.

ZON 3 ENTRÉ INOMHUS.

Det sekundära området innanför byggnaden 
efter zon 2. En textilprodukt som absorberar 
fukt är att föredra här. Även ribbade mattor 
och kokosmattor fungerar bra i detta områ-
de, både som funktion och som trivselmedel.
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ASTROTURF® HIGH PERFORMANCE

Kvalité 100% UV polyetylen

Baksida polyetylen anti-slip

Tjocklek mm 17.5 - 20.5

Totalvikt g/m2 ~ 3250

Täthet minst 72.000 strå per m2

Temperaturer - 25°C till + 45°C

Ozonbeständighet 55 pphm ozon 30°C

Slitagemotstånd 34.200 cykler enligt WRONZ test

Brandbeständighet BS 4750

Brandklassning n/a

Storlek 0.91 x 16 m 

001 grön 004 grå 009 svart 017 skogsgrön 041 mörkgrå

LÄTT ATT INSTALLERA
AstroTurf® High Performance (HP) är anpassad för entréer med hög trafik, även de mest krävande. Lätt att installera genom att endast skära 
till önskad storlek och lägga på plats. Vid större områden kan man använda sig utav en sammanfogningslist, se PROFF sammanfogningslist. 
Optimalt att lägga i nedsänkningar, men går även bra att lägga ovanpå och avsluta med kantprofil, se STANDARD samt PROFF.

SMART RULLSTÄLL MED SKÄRANORDNING
Ett lättmonterat rullställ med skäranordning samt en hållare för pro-
filer. I stället får det plats 2-3 91cm rullar beroende på rullängden. 
Vid köp av 2 helrullar ingår detta smarta ställ på köpet. 

187cm

104cm

75cm

MILJÖASPEKTER
100% återvinningsbar. Innehåller inte 
CFC, lösningsmedel, kadmium eller 
kvicksilver. Kan redovisas som icke 
farligt och icke giftig. Produkten är 
biologiskt nedbrytbar och kan följa 
vanliga hushålls avfallskanaler.
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SAMMANFOGA OCH AVSLUTA
Med AstroTurf® PROFF profil kan man sammanfoga sin matta 
snyggt. Detta medför att Astro Turf går bra att läggas i större områ-
den, som till varuhus och liknande.

Alla mattor som inte installeras i en nedsänkning rekommenderar vi 
att avsluta med en kantprofil.

ENKEL DRA AV OCH PÅ PROFIL
En vinkelformad profil som stabiliserar och håller den löslagda mattan på plats. AstroTurf® STANDARD profil är fantastisk lätt att sätta på, för 
den från sidan och dra på. Ingen häfttejp eller lim behövs och om man önskar kan man lätt dra av den igen. Finns i två färger, svart och grå.

Ett bra alternativ till AstroTurf, stark och slittålig med en bra bredd på 118cm. En produkt producerad och utvecklad från AstroTurf®. 

EN UNIK BREDD PÅ 118 CM 
NovoTurf® är ensam på marknaden med sin bredd på 118 cm. Denna exceptionella matta är också anpassad för entréer med hög trafik, 
även de mest krävande. Lätt att installera genom att endast skära till önskad storlek och lägga på plats. Bredden gör det blir ännu lättare att 
installera när nedsänkningar är större än 91 cm på båda hållen.

sammanfogningsprofil

kantprofilfärger

PROFIL PROFF till ASTROTURF®

PROFIL STANDARD till ASTROTURF®

sammanfogningsprofil

Färg darkgrey

Material PVC

Längd 91cm 200cm

Förpackning 25st

kantprofil

Färg black, grey

Material PVC

Längd 91cm

Förpackning 24st

Denna profilen rekommenderas vid mindre hög gångtrafik, så som 
mindre kontor. Vid högre gång- och hjultrafik se Profil PROFF ovan. 

NOVOTURF® 

Kvalité 100% UV polyetylen

Baksida polyetylen

Tjocklek mm 17.5 - 20.5

Totalvikt g/m2 ~ 3100

Temperaturer - 25°C till + 45°C

Storlek 1.18 x 14 m 

041 mörkgrå
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              SAFETY MAT

antracit grönsalt-peppar röd

Kvalité 100% PES beläggning på 100% PVC skum

Yta PVC granulat

Baksida öppet PVC-belagt rutnät

Tjocklek mm 6.0 - 7.0

Totalvikt g/m2 ~ 2000

Temperaturer - 25°C till + 45°C

Brandklassning Bfl-s1

Utmärkelser BFU - Olycksförebyggande!

Storlek 1.20 x 10 m 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Safety Mat är speciellt framtagen till utomhusbruk, men lämpar sig 
även bra inomhus. Exempel på platser där man lägger Safety Mat är 
hotell, fabriker, kontor, privatbostäder, ramper och trädgårdsgångar.

SÄKERHET
Det finns alltid en risk för halka när folk går, för att förebygga och 
undvika det rekommenderar Polytuft, Safety Mat. Med dess yta av 
PVC-granulat, skapas en anti-slip funktion och samtidigt en avskrap-
ningseffekt.

ERGONOMISK
Förutom en säkerhet mot halkrisk och en bra avskrapningsfunktion 
erbjuder Safety Mat en utmärkt dämpning och är ergonomisk, vilket 
gör den idealisk framför arbetsstationer.

FLER FÖRDELAR

• Botten är tillverkad av ett PVC-belagt rutnät. Denna struktur har 
en effektiv dränering som medför att vattnet rinner igenom lätt.

• Safety Mat är lätt att skära till i den önskade storleken samt att 
fästa, detta gör det möjligt med installation på de flesta platser.

• Oerhört lätt att rengöra, även med högtryckstvätt.
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001 röd 010 blå007 svart 012 brun 014 grå

Kvalité 100% PVC

Baksida öppen

Tjocklek mm 17.0 - 19.0

Totalvikt g/m2 ~ 4900

Ljustålighet <5

Brandklassning Bfl-s1

Storlek 1.20 x 6 m 

Kvalité 100% kokos

Baksida 100% vinyl

Tjocklek mm 17.0 / 20.0* / 24.0* / 30.0*

Totalvikt g/m2 ~ 6000

Bredd cm 80** / 100 / 120** / 200

Rullängd m 12.0 - 12.5 m 

* Endast i färg natural

** Endast i tjocklek 17.0 / 24.0 mm, färg natural

Kombinera funktionalitet med inredning, med kokosborst kan man 
inreda en entré snyggt samt behålla avskrapsfunktionen man vill ha 
i en entrématta. De olika tjocklekarna gör även att den är perfekt att 
lägga i nedsäkningar.

              SPAGHETTY - avskrapning

              KOKOSBORST - avskrapning

001 röd

20 mm

007 svart

30 mm

000 natur 006 brun 014 grå

17 mm

24 mm

EKOLOGISK VARIANT - ECO COCO NATURAL 
Kokosborst finns även med en ekologisk baksida gjord utav 100 % naturlig latex. Endast tjocklek 17 mm, bredd 100 / 200, färg 000 natur. 

Tålig och färgbeständig vinylkonstruktion i form av slingor. Extrem 
funktion mot grövre smuts och passar väldigt bra till nedsänkningar.
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              DOMINO SUPER - avskrapning

              WAVE - avskrapning

Kvalité 100% naturgummi

Baksida öppen

Tjocklek mm 22.0 - 23.0

Totalvikt g/m2 ~ 10500

Brandklassning n/a

Storlek 1.00 x 1.50 m 
Finns även att få i 0.5 x 1,0 m, då endast 16 mm tjocklek.

Konstruktionen med de stora hålen medför att mycket grov smuts 
och snö ramlar av och samlas i mattan. Domino Super passar utmärkt 
i zon 1 och zon 2.

NATURGUMMI
Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt 
hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även 
en naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.

SAMMANLÄNKA MED KONNEKTORS
Domino Super kan anpassas till alla entréer, då den är väldigt lätt att 
skära i och att man kan bygga ihop den till större storlek med hjälp 
av konnektors. 

BORSTAR
Öka på avskrapningseffekten ytterligare med borstar. Monteras lätt i 
ringformerna på mattan och kan beställas i ett flertal färger.

Kvalité 100% naturgummi

Baksida öppen

Tjocklek mm 14.0 - 15.0

Totalvikt g/m2 ~ 7800

Brandklassning n/a

Storlek 0.9 x 1.50 m 

HÅLLBAR KVALITÉ
Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt 
hög gångtrafik. Naturgummi har även en hög tålighet mot ljus och 
temperaturskillnader. Stabiliteten och anti-slipfunktionen i ytan gör 
denna matta även väldigt halksäker och till en förträfflig entrématta.
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       CRISS CROSS - avskrapning

       TEXTURE - avskrapning & absorption

Kvalité 100% naturgummi

Baksida sluten

Tjocklek mm 15.0 - 16.0

Totalvikt g/m2 ~ 7400

Brandklassning n/a

Storlek 0.60 x 0.90 m 

Kvalité 100% polypropylen

Baksida 100% återvunnet gummi

Tjocklek mm 9.0 - 12.0

Totalvikt g/m2 ~ 5000

Brandklassning n/a

Storlek 45x75 halvrund / 45x75 / 60x90 / 92x156 cm 

Ett bra alternativ till den mindre entrén!

MULTI-FUNKTION
Med Texture kommer man att skydda sig mot oönskad smuts och 
fukt. Här är en matta som kombinerar elegans med effektiv funktion. 

Ytan är ett enkelt, symmetriskt mönster som gör den idealisk för 
användning till avskrap, men samtidigt vattenabsorberande vilket 
gör den till en multimatta.

TUNG GUMMIBAKSIDA
Den tunga gummibaksidan ger Texture en stabil och halksäker 
position. De fasade kanterna hjälper vid hjul, så som barnvagnar mm.

EN SLUTEN KONSTRUKTION
Den slutna baksidan ger en stilren design och möjligheten att läggas på golv som man vill skydda från smuts och fukt. Criss Cross passar 
utmärkt till "inne/ute" områden, som ex. under tak. De fasade kanterna gör det enkelt att rulla upp hjul, så som kundvagnar, barnvagnar mm.

HÅLLBAR KVALITÉ
Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik. Naturgummi har även en hög tålighet mot ljus och 
temperaturskillnader. Stabiliteten och anti-slipfunktionen i ytan gör denna matta även väldigt halksäker och till en förträfflig entrématta.
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              SUPERNOP - avskrapning

              POLO HEAVY - avskrapning

Kvalité 100% polypropylen

Yta nopp struktur

Baksida 100% latex

Tjocklek mm 10.2 - 11.0

Garnvikt g/m2 ~ 1800

Totalvikt g/m2 ~ 2900

Brandklassning Efl

Bredd cm 100 / 200

Rullängd m 21 - 23 

Kvalité 100% polypropylen

Yta ribb struktur

Baksida 100% latex

Tjocklek mm 10.5 - 11.5

Garnvikt g/m2 ~ 1150

Totalvikt g/m2 ~ 2090

Brandklassning Efl

Bredd cm 100 / 200

Rullängd m ~ 21 

27 grå

30 röd

20 antracit

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Supernop är en stark och tålig nålfiltsmatta med en ytstruktur med 
nop, vilken ger en bra skrapfunktion och ett neutralt utseende i 
inredningssyfte. Denna entrématta passar mycket bra i zon 2 och 
zon 3 och kan fördelaktigt läggas i nedsänkningar och större 
områden. Supernop är lätt att installera på önskad plats, man skär 
till och placerar ut. Förutom entréer används Supernop i korridorer, 
bussar och andra högt trafikerade plattformar. Dessutom tål 
Supernop spikskor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Polo Heavy är en stark och tålig nålfiltsmatta med en ribbstruktur, vilken ger en bra skrapfunktion. Passar mycket bra i zon 2 och zon 3. Lätt 
att installera på önskad plats, man skär till och placerar ut.

039 blå

001 röd

014 grå

007 antracit

017 beige

012 brun

MILJÖASPEKTER
Supernop har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt 
förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans 
hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

MILJÖASPEKTER
Polo Heavy har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt 
förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans 
hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).
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              DIAGONAL - avskrapning

Kvalité 100% polypropylen

Yta diagonal ribb struktur

Baksida 100% latex

Tjocklek mm 8.2 - 9.0

Garnvikt g/m2 ~ 1150

Totalvikt g/m2 ~ 1900

Brandklassning Efl

Bredd cm 100 / 200

Rullängd m 24 - 26 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Diagonal är en stark och tålig nålfiltsmatta med en ytstruktur med 
ribbor på diagonalen, vilken ger en bra skrapfunktion vilket håll 
man än installerar den på. Denna ribbmattan passar mycket bra 
i zon 2 och zon 3. Stora som små kontor, restauranger, butiker 
och liknande är perfekta entréer för Diagonal. Lätt att installera på 
önskad plats, man skär till och placerar ut.

14 grå07 antracit

17 beige 10 blå

MILJÖASPEKTER
Diagonal har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt 
förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans 
hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).
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              COLOR SYMPHONY™ - logomatta

Kvalité 100% HD tryckt polyamid nylon heat set

Baksida (standard) 100% nitrilgummi

Tjocklek mm 7.9 - 8.1

Bård mm 2.1

Garnvikt g/m2 ~ 975

Totalvikt g/m2 ~ 2560

Brandklassning Cfl-s1

Absorption l/m2 ~ 6.0 - 7.0

Standardstorlek m 0.85 x 0.60 0.85 x 1.20 0.85 x 1.50

0.85 x 2.00 0.85 x 3.00 1.15 x 1.80

1.15 x 2.00 1.15 x 2.40 1.15 x 3.00

1.50 x 2.00 1.50 x 2.50 1.50 x 3.00

2.00 x 2.00 2.00 x 3.00

LOGOMATTA I TOPPKLASS 
Företagsimage, varumärkeskapande, reklam och funktionalitet. 
Color Symphony™, den mest avancerade färginsprutningsteknik 
som finns inom tryckta mattor. Systemet tillåter oss att skapa 
högkvalitativa mattor som presenterar vackra mönster, fotorealistiska 
bilder och logotyper. 

NITRILGUMMI BAKSIDA FÖR HÖGSTA HÅLLBARHET
Color Symphony™ HD logomattor tillverkas med en baksida av nitril-
gummi med förstärkta kanter. Denna konstruktion förbättrar hållbar-
heten och ökar motståndskraften mot skador under tvättprocessen. 
Nitrilbaksidan bidrar också till en lägre totalvikt och är därför ett mer 
hållbart alternativ för enklare hantering både i tjänsten och i tvätt. 

STORMARKNADER OCH LIVSMEDELSBUTIKER
Stormarknader och livsmedelsbutikers golv måste hållas rena och 
säkra. Här har man möjligheten att beställa sin logomatta med Me-
gahold™ baksida, en baksida med sugproppar som ger överlägsen 
stabilitet på golvet och kommer att hjälpa till att skydda mot halkris-
ker. Innovativa, färgstarka och fotorealistiska tryck erbjuder mark-
nadsförings möjligheter samtidigt som återförsäljaren kan förbättra 
sin miljö och konsumenternas upplevelse. kontakta oss för mer infor-
mation om Megahold™ baksidan.

HD - HIGH DEFINITION
Tydligare text och mer realistiska effekter - Color Symphony™ HD 
hanterar 76 punkter per tum som gör det möjligt för oss att nå en 
klar design, finare definierad text samt skuggningar och 3D-effekter. 
En ny era av logomattor har börjat!

ÖVER 16 MILJONER FÄRGER
Color Symphony™ erbjuder en palett av 150 standardfärger för 
att skapa även den mest komplexa och fotorealistiska logotyp 
eller design som kunden önskar. Förutom vår standard palett, har 
våra designers även tillgång till en bank med över 16 miljoner (!) 
färgmöjligheter.

FOTOREALISTISKA TRYCK:
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       ADVANCE - absorption

Kvalité 100% polyamid

Baksida 100% vinyl

Tjocklek mm 8.8 - 9.2

Bård mm 2.5

Garnvikt g/m2 ~ 1420

Totalvikt g/m2 ~ 3810

Brandklassning Cfl-s1

Absorption l/m2 ~ 6.0 - 7.0

Bredd cm 130 / 200

Rullängd m ~ 25 (kapservice)

MONOFILAMENT FÖR EXTRA BORSTFUNKTION
Med kombination av hårda nylongarn och tjock lugg erbjuder 
Advance överlägsen absorption och avskrapning. Advance har en 
oöverträfflig förmåga att fånga upp både fukt och smutspartiklar 
så det inte sprids vidare i lokalen.

007 black 012 brown

014 grå

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Advance lämpar sig för högt trafikerade entréer så som hotell, köpcentra, biografer, offentliga byggnader, varuhus, banker, restauranger etc. 
Vi rekommenderar att man kompletterar med en matta från zon 1 eller zon 2 eller båda två, för bästa resultat.



Kvalité 100% polyamid

Baksida 100% vinyl

Tjocklek mm 8.5-9.0

Bård mm 2

Garnvikt g/m2 ~ 1050

Totalvikt g/m2 ~ 3500

Brandklassning Cfl-s1

Absorption l/m2 ~ 5.0

Bredd cm 135 / 200

Rullängd m ~ 20

Storlek m 0.60 x 0.80 0.8 x 1.20 0.90 x 1.50
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       BRILJANT - absorption

       PROPER TEX UNI - absorption

Kvalité 100% polyamid

Baksida 100% vinyl

Tjocklek mm 8.8 - 9.2

Bård mm 2.5

Garnvikt g/m2 ~ 750

Totalvikt g/m2 ~ 2900

Brandklassning Efl

Absorption l/m2 ~ 6.0

Bredd cm 90 / 120 / 200

Rullängd m ~ 25

Storlek m 0.60 x 0.90 0.9 x 1.50 0.90 x 2.50

0.60 x 1.80 1.20 x 1.80

Briljant har en oöverträfflig förmåga att fånga upp både fukt och smutspartiklar så det inte sprids vidare

Proper Tex Uni är en semi kontrakt matta och ett bra alternativ till mindre butiker och kontor. Med ett brett urval av både storlekar och färger 
kan man lätt inreda sin entré snyggt och matchande till annan inredning. Komplettera med en matta från zon 1 och zon 2 för bästa resultat.

11 röd03 cream 06 sand

41 blå-grå40 grå

22 blå17 aubergine

42 brun 44 svart30 lime

007 anthracite 

052 graphite

012 brown

070 taupe
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       PORTAL - absorption

Kvalité 100% polyamid

Baksida 100% vinyl

Tjocklek mm 7.5 - 8.0

Bård mm 2.5

Garnvikt g/m2 ~ 800

Totalvikt g/m2 ~ 3600

Brandklassning Cfl-s1

Absorption l/m2 ~ 6.0 - 7.0

Bredd cm 100 / 135 / 200

Rullängd m ~ 20

Storlek m 0.60 x 0.90 0.9 x 1.50 1.35 x 2.00

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Portal är en absorptionsmatta i högsta kvalité och är mycket slittålig. 
Den tjocka garnluggen absorberar mycket vatten och hållre fukten 
borta från golven. Portal klarar entréer med hög trafik så som varu-
hus, bensinstationer, hotell, butiker etc. Vi rekommenderar att man 
kompletterar med en matta från zon 1 eller zon 2 eller båda två, för 
bästa resultat.

MÅNGA VALMÖJLIGHETER
Portal har ett brett urval av färger och storlekar som möjliggör instal-
lation i de flesta entréer. På detta sätt kan man lätt inreda sin entré så 
den passar resten av området/lokalen.

005  natur

052 grafit

011 koboltblå

070 lever

006 brun

060 röd

051 antracit

091 brique
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       MONACO - textil golvplatta 74 grey-brown 75 light grey

76 dark grey 78 anthracite

81 grey 82 blue

HÄLSOASPEKTER
Undersökningar visar att oljud faktiskt kan göra oss sjuka. Textila 
golv är mycket effektiva på att dämpa de höga frekvenserna som 
stör vårt redan överarbetade öra. Med Monaco reduceras ljudnivån 
med 38-40 dB, att jämföras med 5-15 dB för hårda golv.

SDN - SOLUTION DYED NYLON
Färgerna i Monaco är speciellt framtagen till kontors- och butiks-
miljöer och har de behagliga jordnära nyanserna som uppskattas 
i Norden. Garnet som används tillverkas i SDN (Solution Dyed 
Nylon) som ger en hög prestanda på mattan och stort motstånd 
mot fläckar och solblekning.

MILJÖASPEKTER
Monaco har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskydd-
saspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

Tillverkningsteknik 1/10" öglad

Garn 100% polyamid SDN

Sekundär baksida bitumen

Storlek m 0.50 x 0.50

Garnhöjd mm ~ 3.1

Garnvikt g/m2 ~ 600

Totalhöjd mm ~ 6.5

Totalvikt g/m2 ~ 4220

Antal tuft /m2 166 000

Brandklassifikation Bfl-s1

Permanent antistatiskt ≤ 2 kV

Dimensionsstabilitet max. 0,2 %

Ljusbeständighet ≥ 5-6

Värmemotstånd 0,059 m2 K/W

Stegljudabsorbering 39 dB

Ljudabsorbering
Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αS 0,01 0,03 0,07 0,19 0,29 0,30

Transversellt motstånd ≤ 1012 Ohm
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       ARIZONA - textil golvplatta

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Arizona är en semi kontrakt platta och ett fantastiskt alternativ till Monaco. Passar bra 
till kontor, mindre butiker etc. Med flera år som leverantör till Arizona har Polytuft fått 
positiv feedback från golvläggare för dess lätta läggning och fastighetsägare för dess 
otroliga prisvärda kvalité.

MILJÖASPEKTER
Arizona har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och 
konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation 
och återvinning).

* BACK2BACK - Modifierat bitumen förstärkt med en termoplastisk elastomer, förstärkt med en glasfiber fleece täckt med 100% polyester 
fleece. 10% återvunnet material ingår

Tillverkningsteknik 1/10" öglad

Garn 100% polypropylen

Sekundär baksida bitumen Back2Back** BACK2BACK 

Storlek m 0.50 x 0.50

Garnhöjd mm ~ 3.4

Garnvikt g/m2 ~ 580

Totalhöjd mm ~ 6.2

Totalvikt g/m2 ~ 4100

Antal tuft /m2 156 000

Brandklassifikation Cfl-s1

Permanent antistatiskt ≤ 2 kV

Dimensionsstabilitet max. 0,2 %

Ljusbeständighet ≥ 5-6

Värmemotstånd 0,045 m2 K/W

Stegljudabsorbering 39 dB

Ljudabsorbering
Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αS 0,01 0,03 0,07 0,19 0,29 0,30

Transversellt motstånd ≤ 1012 Ohm

155 stone 181 bamboe 392 kardinal 541 navy

822 brown 915 silver 942 basilot grey 966 granite



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Craft plattans moderna mönster är garanterat att ge rummet 
det lyft den behöver. Det är en slittålig matta som passar i högt 
trafikerade kontor, hotell, etc. 
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       CRAFT - textil golvplatta 44 brown 90 grey

97 grey-black 98 anthracite

MILJÖASPEKTER
Craft har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt för-
bättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela 
livscykel (från produktion till installation och återvinning).

Tillverkningsteknik 1/10" öglad

Garn 60% polyamid, 40% polypropylen

Sekundär baksida bitumen

Storlek m 0.50 x 0.50

Garnhöjd mm ~ 3.0

Garnvikt g/m2 ~ 660

Totalhöjd mm ~ 6.0

Totalvikt g/m2 ~ 4050

Antal tuft /m2 215 000

Brandklassifikation Cfl-s1

Ljusbeständighet ≥ 5-6

Värmemotstånd 0,086 m2 K/W

Vattenbeständighet ≥ 4-5



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Turbo är en extremt slittålig nålfiltmatta som passar i kontor och 
högt trafikerade utrymmen. Det stora utbudet utav färger gör att 
Turbo går att matcha till de fletsa interiörer samtidigt som man 
erhåller de neutrala nyanserna i kontoret. 
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       TURBO - textil golvplatta

MILJÖASPEKTER
Turbo har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskydds-
aspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

Kvalité 100% polypropylen - slät nålfilt

Sekundär baksida bitumen

Storlek m 0.50 x 0.50

Garnhöjd mm ~ 0.1

Garnvikt g/m2 ~ 900

Totalhöjd mm ~ 6.5

Totalvikt g/m2 ~ 3500

Brandklassifikation Cfl-s1

Permanent antistatiskt ≤ 2 kV

Värmemotstånd 0,082 m2 K/W

Stegljudabsorbering 21 dB

2071 iron 2101 silver 2122 anthracite 3063 ruby

5059 ultramarin 7021 umber 7075 chocolate 7745 autumn

1046 pebble
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       BEDFORD EXPO TILES - textilmatta 2236 anthracite 2283 light grey

2531 steel 3353 red

5507 blue

PERFEKT TILL STÖRRE UTRYMMEN
Bedford Tiles passar till mässor och semi-kontrakt kontor. Med den 
ovanliga storleken på 1x1m är den väldigt praktisk att lägga i större 
utrymmen. Man sparar tid på läggningen samtidigt som det är enkelt 
att byta ut en platta vid spill. 
Med brandklassen Bfl-s1 funkar det mycket bra att lägga Bedford 
Expo Tiles i offentlig miljö. 

Kvalité 100% polypropylen - ribbad nålfilt

Sekundär baksida bitumen

Storlek m 0.50 x 0.50* 1.0 x 1.0

Garnhöjd mm ~ 3.5

Garnvikt g/m2 ~ 900

Totalhöjd mm ~ 8.0

Totalvikt g/m2 ~  3660

Brandklassifikation Bfl-s1

Stegljudabsorbering 24 dB

* Finns endast i färgen 2236 anthracite.

MILJÖASPEKTER
Bedford Expo Tiles har GUT-certifiering vilket innebär att man kon-
tinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom 
mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvin-

0.50 x 0.50 1.0 x 1.0
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       MERLIN - nålfiltsmatta

       LINDAU - nålfiltsmatta

Kvalité 100% polypropylen - nålfilt

Baksida 100% SBR latex

Tjocklek mm 5.1 - 5.3

Garnvikt g/m2 ~ 900

Totalvikt g/m2 ~ 1090

Brandklassning Cfl-s1

Transversellt motstånd ≤ 1012 Ohm

Bredd cm 200

Rullängd m ~ 30

Kvalité 100% polypropylen - nålfilt

Baksida 100% SBR latex

Tjocklek mm 4.4 - 4.6

Garnvikt g/m2 ~ 630

Totalvikt g/m2 ~ 800

Brandklassning Cfl-s1

Transversellt motstånd n/a

Bredd cm 200

Rullängd m ~ 30

EXTREMT SLITSTARK NÅLFILT
Merlin är en extremt slittålig nålfiltsmatta som passar mycket bra 
till golv med hög belastning av både gång- och hjultrafik. Denna 
kvalité går utmärkt att lägga i trappor då den även är brandklassad 
med Cfl-s1. Vill man ha en något tunnare variant går det bra med 
Lindau (se nedan).

MILJÖASPEKTER
Merlin har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt för-
bättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela 
livscykel (från produktion till installation och återvinning).

SLITSTARK OCH PRISVÄRD
Lindau är ett mycket bra alternativ till Merlin om man inte behöver 
den där extremt slittåliga mattan. Med en färgkarta på 8 olika blir 
Lindau lätt att passa in i övrig miljö. Klarar även av högt trafikerade 
golv och trappor.

MILJÖASPEKTER
Lindau har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt för-
bättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela 
livscykel (från produktion till installation och återvinning).

50 anthracite 72 grey

39 blue 40 red

50 anthracite 55 camel

60 dark beige 70 light  grey

80 brown 90 light beige
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       SISAL BOUCLE SALVADOR - 3100

Kvalité 100% sisal

Yta öglad

Baksida 100% latex / utan*

Tjocklek mm 6.0 - 7.0

Totalvikt g/m2 ~ 2400

Brandklassning Efl (Cfl-s1 kan beställas, kontakta oss)

Ljusbeständighet <5

Värmemotstånd 0,07 m2 K/W

Stegljudabsorbering 17 dB

Antal varp cm 42/10

Antal väft cm 35/10

Bredd cm 65* / 90* / 120* / 200* / 400 / 500**

Rullängd m 30 / 60 

* endast i färg 07 / 10 / 40 / 80 / 84

** endast i färg 07 / 80

AstraCareSpecial

01 rice

07 chablis 10 red

40 anthracite

80 cork65 sand64 bronze

84 nut 87 velvet83 brown

82 stone

86 birch85 light brown

47 steel

36 blue-green

44 kit

12 rosewood

43 gravel42 dark grey

03 cream

60 choco

02 millet

SENSE COLLECTION
Polytuft har i över 25 år levererat sisal- och kokosmattor till hela 
norden. Med vår nya Sense Collection har vi det absoluta bästa och 
största urvalet på naturmattor i Skandinavien. I vår PROFF katalog 
2016 har vi valt att ta med vår mest sålda och största produkt inom 
naturmattor, BOUCLE SALVADOR. Om utförandet och färgerna inte 
räcker till dina visioner eller om du helt enkelt är nyfiken, beställ vår 
broschyr på vår kompletta kollektion.

ASTRACARE™
Givetvis fortsätter Polytuft också att erbjuda den uppskattade 
ASTRACare™ behandlingen. En mycket prisvärd impregnering som 
varken syns eller känns men som ger din naturmatta ett extra långt 
och fläckfritt liv.
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              KOKOS BANGALORE - 22XX

Kvalité 100% kokos

Yta öglad fiskbensmönster

Baksida 100% latex / utan

Tjocklek mm 7.5 - 8.5

Totalvikt g/m2 ~ 2850 / ~ 2200

Brandklassning Efl

Bredd cm 65 / 90 / 120 / 150 / 200

Rullängd m 30 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kokos Bangalore är en extremt slitstark gångmatta som passar för 
korridorer och trappor med hög gångtrafik. Passar utmärkt i zon 3 i 
kontor, butiker etc. Andra vanliga användningsområden är trappor 
och kyrkgångar. Kokos Bangalore är en produkt från Sense Collection 
och går även att behandlas med ASTRACare om så önskas.

2200 nature 2210 nature-brown 2220 red 2230 red-black

AstraCare



24 PROFF 2016

Kvalité 100% polypropylen - nålfilt

Baksida 100% SBR latex

Tjocklek mm 4.9 - 5.1

Garnvikt g/m2 ~ 650

Totalvikt g/m2 ~ 730

Brandklassning Cfl-s1

Bredd cm 200

Rullängd m ~ 30

Färger med * Beställningsvara, helrulle (~ 2 veckor)

ANVÄNDINGSOMRÅDEN
Rev Expo är den perfekta mattan till utställningar, mässor och andra 
evenemang. Används även invändigt i bilar som beklädning.

       REV EXPO - mässmatta, bilmatta

366 smaragd*

370 orange* 360 grapefrukt*

349 royalblå*

343 lagun*

335 turkos*

340 fuchsia*

310 beige*

323 anis*

390 mörkblå

391 parma*

389 marron*

380 blå

375 vinröd

897 mellangrå961 svart 963 lamm*896 mörkgrå 893 ljusgrå

392 lila*

982 kamel*

984 korall*

969 ljusblå*

964 röd
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Kvalité 100% polypropylen - nålfilt

Baksida 100% precoat M3

Tjocklek mm 2.9 - 3.1

Garnvikt g/m2 ~ 280

Totalvikt g/m2 ~ 800

Brandklassning Cfl-s1

Bredd cm 200

Rullängd m ~ 30

Färger med * Beställningsvara, helrulle (~ 2 veckor)

SKYDDSFOLIE
För att installationen ska bli lättare finns Plat att beställa med skydds-
folie. Detta är ett tunt plast som kan dras bort lätt innan användning. 
Väldigt bra att ha på ljusare mattor så dem håller sig helt fräscha 
fram till öppning eller annat.

En del färger går endast att beställas med skyddsfolie och därför 
endast ett pris. Dessa färgerna är 1394 taupe, 2802 bonbon, 4290 
violine, 4440 fuchsia, 4721 sienne och 4725 lavande.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN
Plat är den perfekta mattan till utställningar, mässor och andra 
evenemang. Exempel används vit färg ofta till bröllop.

       PLAT - mässmatta

4971 vert fonce*

4974 bordeaux*

4970 orange*

4969 blue clair* 4966 vert pre*

4290 violine*

4440 fuchsia*

4950 vit

2802 bonbon*

1394 taupe*

4898 gris chine moyen* 4899 antracite

4897 gris moyen* 4896 gris fonce*

4895 bluet*

4893 grå

4894 blue nuit*

4892 gris souris chine*

4725 lavande*

4721 sienne*4964 röd

4965 gul*

4961 svart

4959 marine*

4912 blue ciel*
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Kvalité 100% vinylskum

Baksida slät

Tjocklek mm ~ 10.5 - 11.5

Totalvikt g/m2 ~ 3000

Bredd cm 61 / 91 / 122

Rullängd m ~ 18.30

Kvalité 100% naturgummi

Baksida öppen multi nopp

Tjocklek mm ~ 13.8 - 14.2

Totalvikt g/m2 ~ 7000

Storlek cm 90 x 150

En klassisk arbetsplatsmatta av återvinningsbar vinyl. Microceller 
med miljoner luftbubblor som masserar trötta fötter. Läggs på torra 
golv och utrymmen.

HALKSÄKER YTA
Ytan levereras i varierande strukturer som ger bra friktion och gott 
halkskydd, uppfyller R10 DIN 51130 halkskyddsnorm. De fasade 
kanterna minskar snubbelrisken och den 11 mm tjock mattan ger 
god ergonomi. Mattan isolerar effektivt mot kyla och vibrationer. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Anti-Fatigue Plus passar bäst framför arbetsbänkar och maskiner i 
torra, lätta arbetsmiljöer som lager, pack- och monteringsbord.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN
Inom- och utomhusbruk, Domino Fas används framförallt som ergonomisk matta att stå på, men är även förträfflig som entrématta i zon 1 
och/eller zon 2. 

Domino Fas är en fantastisk hållbar ergonomisk matta med fasade kanter. Fungerar väldigt bra även som entrématta. De stora hållen 
tillsammans med en multi nopp baksida ger en otroligt effektiv dränering och kan lätt spolas av med vattenslang.

NATURGUMMI
Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även en 
naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.

       ANTI-FATIGUE PLUS - ergonomi

                     DOMINO FAS - ergonomi
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Kvalité 100% naturgummi

Baksida öppen, multi nopp

Tjocklek mm ~ 13.8 - 14.2

Totalvikt g/m2 ~ 9000

Storlek cm 91 x 91

Kvalité 100% naturgummi

Baksida sluten

Tjocklek mm ~ 15.8 - 16.2

Totalvikt g/m2 ~ 7000

Storlek cm 60 x 90 / 90 x 120 / 90 x 150

OLJEBESTÄNDIG 
Anti-Fatigue Gummi är oljebeständig och är därför idealisk att lägga 
i storkök, restauranger, garage och verkstäder. Lätt att bygga önskad 
storlek med hjälp av puzzelsystem. De stora hållen tillsammans med en multi nopp baksida ger en otroligt effektiv dränering och kan lätt               
spolas av med vattenslang. Mattan kan lätt skäras till så den passar just det utrymme man vill ha den installerad i.

NATURGUMMI
Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även 
en naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.

       ANTI-FATIGUE GUMMI - ergonomi

       BUBBLE MAT - ergonomi

MAXIMAL KOMFORT OCH MOTSTÅNDSKRAFT
Bubble Mat är en av de mest funktionella, luxuösa ergonomiska 
matta på marknaden. Med en unik upphöjd kupoldesign gör mattan, 
inte bara attraktivare än traditionella ergonomiska mattor, men också 
mer bekväm och slitstark. Den revolutionerande designen ger en 
dämpande effekt när du står på den och återgå till sin ursprungliga 
form efteråt.
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Kvalité 100% naturgummi

Baksida sluten, multi nopp

Tjocklek mm ~ 15.8 - 16.2

Totalvikt g/m2 ~ 10000

Storlek cm 90 x 90

Kvalité 100% naturgummi

Baksida ribbad för effektiv dränering

Tjocklek mm ~ 15.8 - 16.2

Totalvikt kg/st ~ 52

Storlek m 1.22 x 1.83

KENNELMATTA
Denna matta är mycket användbar i smådjursjukhus, för maximal 
komfort för husdjur som exempelvis hund. Även mycket användbar 
i områden/lokaler där hundar springer, leker och andra övningsom-
råden. Ergonomiegenskaperna i mattan minskar stress på leder, rygg 
och muskler samt att man skyddar även personer som arbetar med 
djuren. Kennelmattan är mycket lätt att rengöra.

Referens: Stall Castro Jägersro

STALLMATTA
Stallmattan används framförallt till att säkerställa att hästar lever i 
en helt ren, steril och luktfri miljö. Dessa mattor är utformade för att 
vara mjuka, varma, torra, lukt- och dammfria. Det är ett special testat 
material för riv- och dragstarka hovar. Vår produkt minimerar strö-
tiden då all smuts kan avlägsnas snabbt och laddas med nytt strö. 
Minskar risken för skador till skillnad från det kalla betonggolvet. 
Hästarna får komfort, medan kunden har problemfritt underhåll.

Vår stallmatta passar till boxar, gångar och tvättutrymmen, men även 
utmärkt som utomhusbruk till skrittmaskiner mm. Pusselkanterna 
gör att mattan är lätt att montera och håller sig stabil.

PERFEKT TILL STÖRRE YTOR 
Den släta ytan gör denna matta optimal för utrymmen där man 
använder hjulburen utrustning, samt är den väldigt lätt att rengöra 
och icke-absorberande. Den speciella multi-nopp baksidan gör 
mattan ergonomisk samt isolerande mot fukt och kyla. Lätt att bygga 
önskad storlek med hjälp av puzzelsystem.

       GYM/KENNELMATTA

       STALLMATTA
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              ROYAL - röda mattan

Kvalité 100% polyamid

Yta skuren lugg

Baksida vinyl

Tjocklek mm ~ 7.0

Garnvikt g/m2 ~ 645

Totalvikt g/m2 ~ 2600

Brandklassning Efl-s1

Bredd cm 100 / 200

Rullängd m 20 

01 röd

              GALA - röda mattan

Kvalité 100% polypropylen - slät nålfilt

Baksida plots

Tjocklek mm 7.5

Garnvikt g/m2 ~ 580

Totalvikt g/m2 ~ 1060

Brandklassning Efl-s1

Bredd cm 133 / 200 / 400

Rullängd m 30 EVENEMANGSMATTA
Gala är en prisvärd nålfiltsmatta som passar perfekt till festen, 
mässan, bröllopet eller vid andra evenemanger där den typiska 
röda mattan behövs. 
De tre bredderna på 133, 200 och 400 cm gör även att mattan 
passar till de flesta tillfällena. 

42 röd baksida plots

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Royal är en väldigt exklusiv matta som passar perfekt till de finaste 
premiärer, öppningar och galor. Med den höga kvalitén kan Royal 
användas om och om igen och är då bra för restauranger, hotell, 
butiker, salonger och många fler som arrangerar olika typer av eve-
nemang.

Den tjocka luggen i mattan absorberar väta på vilket gör att golven 
inne kommer hålla sig rena och fina inför tillfället. 
Dessutom gör den mjuka vinylen på ca 2,0 mm att det är väldigt 
enkelt att skära ned mattan till valfria storlekar och former. 



UTEPLATSMATTA
Riviera är en stark och tålig uteplatsmatta som passar bra till 
uteserveringar, terrasser, altaner och andra liknande uteplatser för 
företag med större gångtrafik. Plotsen på undersidan fungerar som 
dränering och mattan torkar snabbt efter regn. Många kommuner 
har specifika krav på vilket underlag man får ha vid uteserveringar. 
Då passar Riviera bra, då den är tunn och har de färger som lätt 
smälter in i gatumiljön.

ASOTA® FIBER
Som en följd av en lång erfarenhet av produktion och bearbetning 
av polypropenfibrer samt laboratorietester, kan asota® garantera 
mycket hög UV- beständighet  jämförande liknande produkter på 
marknaden. Enligt testerna, Xenotest och DIN blue scale, kommer 
minst 80% av den ursprungliga vikten vara kvar efter 5 år.

BÅTMATTA
Marina är speciellt framtagen till båtar, ute som inne. De otroligt 
starka och UV beständiga fibrerna tål mycket solljus och vatten. 
Mattans behagliga färg är anpassad till båt- och marinmiljö, då den 
är ganska mörk håller den sig fräsch länge, framförallt på däck. Lätt 
att installera, går både att lös läggas och hellimmas.

ASOTA® FIBER
Som en följd av en lång erfarenhet av produktion och bearbetning 
av polypropenfibrer samt laboratorietester, kan asota® garantera 
mycket hög UV- beständighet  jämförande liknande produkter på 
marknaden. Enligt testerna, Xenotest och DIN blue scale, kommer 
minst 80% av den ursprungliga vikten vara kvar efter 5 år.
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Kvalité 100% asota® polypropylen

Baksida slät

Ytstruktur nålfilt, dilour

Tjocklek mm ~ 5.8 - 6.2

Garnvikt g/m2 ~ 645

Totalvikt g/m2 ~ 820

Ljusbeständighet 7 - 8

Brandklassning Efl

Bredd cm 200

Rullängd m ~ 30

Kvalité 100% asota® polypropylen

Baksida plots

Ytstruktur nålfilt, dilour

Tjocklek mm ~ 5.8 - 6.2

Garnvikt g/m2 ~ 645

Totalvikt g/m2 ~ 1240

Ljusbeständighet 7 - 8

Brandklassning Efl

Bredd cm 200 / 400

Rullängd m ~ 30

       MARINA - båtmatta

       RIVIERA - uteplatsmatta 055 antracit 060 beige

073 grå baksida plots

060 beige032 blue030 blue melee 073 grå055 antracit
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Kvalité 65% polyester, 35% polypropylen

Ytstruktur 65% raka strå, 35% kurlade strå

Baksida SBR latex med dräneringshål

Tjocklek mm ~ 40

Garnvikt g/m2 ~ 1620

Totalvikt g/m2 ~ 2591

Ljusbeständighet > 7

Bredd cm 200 / 400

Rullängd m ~ 20 - 25

MÅNGA FÖRDELAR
Förutom att gräset håller sig fint och grönt året runt finns där 
flera andra fördelar med Kingston landskapsgräs.

• Gräsklippning  Nej
• Bevattning  Nej
• Gödning  Nej
• Ogräsbekämpning Nej

Efter installation underhållsfritt alternativ.

       KINGSTON - landskapsgräs

LANDSKAPSGRÄS
Den fina sammansättningen i landskapsgräset Kingston får mattan 
att se ut som riktigt gräs. Med några nyanser grönt samt brunt, 
passar denna mattan perfekt i skandinavisk miljö. Kingston vänlig 
mot miljön, djurlivet och barn.

Passar till utrymmen vid parkeringsplatser, rondeller, hustak, 
trädgårdar, uteplaster och så mycket mer.



Polytuft of Sweden AB

Verkstadsgatan 1,3 - 282 71 Sösdala - SWEDEN
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Phone Norway: 8001 0249 - Phone Denmark: 8988 0052
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