
V-Mat
En stabil och effektiv skrapmatta

Art. nr Benämning Färg Storlek Moduler/Kart. M2/Kart EAN kod

110457 V-Mat 14 mm Grafit 25 x 25 32 2 4003790108389

110455 V-Mat 14 mm Grå 25 x 25 32 2 4003790108365

110458 V-Mat 20 mm Grafit 25 x 25 32 2 4003790108396

110456 V-Mat 20 mm Grå 25 x 25 32 2 4003790108372
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Helping you make a difference.

Användningsområde
80 % av smutsen i byggnader kom-
mer utifrån. Effektiva skrapmattor 
stoppar smutsen redan i dörren. 
V-Mat är en tuff skrapmatta 
som sväljer både grus och grov 
smuts, fångar snön och minimerar 
halkrisken. Maximal livslängd och 
slitstyrka.
V-Mat fungerar utmärkt i alla typer 
och storlekar av entréer.
 
Produktinformation
V-Mat består av 25x25 cm stora 
moduler. Av nitril- och gummiblan-
dad vinyl. God motståndskraft mot 
olja och kemikalier. 
Brandklass: Bfl
Höjd: 14 resp. 20mm
Hårdhet: 65 resp. 70 shore
Färger: grafit och grå

Användarfördelar
• Unikt V-mönster som tar bort 

smutsen från skorna, oavsett 
från vilket håll man går.

• Flexibel; storleken anpassas 
enkelt

• då varje modul är 25x25 cm.
• Lätt att rulla ihop - underlättar 

rengöring under mattan.
• V-Mat är formstabil även i läng-

dled, vilket gör V-Mat lämplig 
även för större ytor. Den klarar 
dessutom tunga kundvagnar.

• Aluminiumlisten håller mattan på 
plats när fördjupning saknas.

• V-Mat minskar nedsmutsning 
och gör det dagliga städet lät-
tare.

Tillsammans har vi ett gemensamt 
mål - att arbeta för en renare värld! 
Vi hjälper dig att återvinna både din 
utslitna V-Mat samt spill från instal-
lationen. Läs vidare i Byggvarudekla-
ration 2.0.2010.
 
Vileda Club Entré - dina
mattexperter!
Vileda Club Entré är våra profes-
sionella installatörer som hjälper 
dig att skapa och montera den bäst 
fungerande entrén för just dina 
behov.
Att anlita en Vileda ClubEntré 
medlem garanterar en problemfri 
entrélösning med de effektivaste 
och mest hållbara entrésystem 
marknaden kan erbjuda
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