V-Mat

Markkinoiden vakain ja tehokkain

Tuotekuvaus
Vileda tarjoaa tehokkaat mattoratkaisut kaikkiin sisäänkäynteihin.
Enemmän kuin 80% liasta kulkeutuu kiinteistöihin sisäänkäynnin
kautta. Mitä vähemmän likaa tulee ulkoa sisälle, sen helpompaa
on puhtaanapito. Pienentynyt lattioiden likaantuminen tekee
päivittäisestä siivoamisesta helpompaa.
V-kuviointi puhdistaa tehokkaasti kaikista suunnista lähestyttäessä ja maton avoin rakenne kerää karkeankin lian.
Helppo asentaa uudelleen tasaisen kulutuksen aikaansaamiseksi, mikä pidentää maton elinikää entisestään. Maton voi asentaa
joko syvennykseen tai viistelistan kanssa lattiapinnalle.
V-Mat Duossa on V-Mat yhdistetty erittäin laadukkaaseen
T-Mat Plus tekstiilimattoon, jolloin yhdessä matossa yhdistyvät
kahden maton hyödyt.
V-Mat
• Materiaali nitriilikumisekoitteinen vinyyli
• Vahvuudet 14 mm ja 20 mm
• Paino n. 5,5 kg/m2 (14 mm) ja n. 9 kg/m2 (20 mm)
• Väri grafiitti
• Saatavana 25 x 25 cm paloina ja valmiiksi asennettuna
• Paloluokitus: Bfl-s1
Tuotenumero

Nimi

Väri

V-Mat Duo
• V-Mat yhdistettynä T-Mat Plus tekstiilimattoon
• Vahvuudet 14 mm ja 20 mm
• Väri grafiitti/antrasiitti
• Saatavana 25 x 25 cm paloina ja valmiiksi asennettuna

Käyttöalue
Ainutlaatuisen rakenteen ja parhaan puhdistustehon ansiosta
V-Mat tarjoaa runsaasti etuja kaikenlaisiin käyttökohteisiin. Erinomainen valinta vilkasliikenteisiin kohteisiin ja pitää hyvin muotonsa, minkä vuoksi sopii suurillekin pinnoille. Tuulikaappimatto
on tarkoitettu jalankulkuliikenteeseen ja muuhun kevyeen käyttöön kuten ostoskärryille. V-Mat Duo on täydellinen kohteisiin,
joissa tarvitaan erityistä tyyliä tai kahden maton asentamiselle ei
tarpeesta huolimatta ole tilaa. Tyylikkään sisäänkäynnin saat
myös yhdistämällä V-Mat ja V-Mat Duo moduuleita toisiinsa.

Huolto
V-Mat on helppo rullata, mikä helpottaa siivoamista maton alta.
Muista aina rullata mattoa, älä nosta levynä. Rullaa matto ja
lakaise tai imuroi maton alusta. Tarvittaessa maton voi pyyhkiä
kostutetulla kuivainmopilla tai pestä painepesurilla.
Koko cm

Kpl/ltk

m2/ltk

110457

V-Mat 14 mm

Grafiitti

25 x 25

32

2

110458

V-Mat 20 mm

Grafiitti

25 x 25

32

2

110456

V-Mat 20 mm

Harmaa

25 x 25

32

2

121070

V-Mat Duo 14 mm

Grafiitti

25 x 25

32

2

121071

V-Mat Duo 20 mm

Grafiitti

25 x 25

32

2

513460

V-Mat Duo 14 mm

Grafiitti

Mittatilaus

–

–

513461

V-Mat Duo 20 mm

Grafiitti

Mittatilaus

–

–
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