GOLVKEDJAN - HANTVERKARE ÖVER HELA LANDET

PROFFSINFO

November 2016

Golvlistsortiment Contract utökas ytterligare
Sedan lanseringen 2012 har vi vid två tillfällen utökat sortimentet med
ytterligare produkter för att möta marknadens krav och förväntningar.
Contractserien är utvecklad för offentlig
miljö med extremt hög och tung trafik.

Trappnos för instick av golvmaterial 5,5 mm.

Avslutnings-/ramplist 3,2, 5,5 samt 6 mm.

Nivålister 10, 15 samt 20 mm.

Skarvlister 40 samt 60 mm.

Generella unika egenskaper:
•
•
•
•

Mycket kraftigt gods, 3 – 4 mm.
Djupeloxering på 20 µ vilket ger den
absolut bästa slitstyrkan på ytan.
Stödklackar på avslutningslister för
högsta möjlig bärighet.
Enhetlig design.

Som alla övriga golvprofiler från Duri är
även dessa tillverkade i Sverige i enlighet
med kvalitets- och miljöstandarderna ISO
9001 och ISO 14 000.

Allt för en effektiv entrézon – inklusive 3M
Att investera i ett bra entrésystem
sparar
både
golvslitage
och
renhållningskostnader. Duri har sedan ett
flertal år tillbaka ett komplett sortiment
med entrémattor för offentlig miljö. Vi
har nu fått möjlighet, och förtroendet, att
komplettera det med entrémattor från
3M. Sortimentet från 3M fyller alla krav
på högsta funktion och längsta livslängd
kombinerat med design som kan ställas
på mattor i offentliga entréer. Allt ifrån
avancerade aluminiumramsmattor till
friliggande absorptionsmattor, med eller
utan tryck.
Det är viktigt att ha rätt entrémattor
för att samla upp så mycket smuts och
väta som möjligt – så att inte besökarna
tar med sig smutsen in och runt i hela

byggnaden. För bästa resultat bör man ha
en entrélösning med tre zoner:
•
Zon 1
Utanför eller precis innanför dörren
bör man ha en kraftig skrapmatta som
tar grov smuts, snö och slask. Mattan
kan ligga nerfälld i en mattbrunn eller
fritt på golvet. Den bör vara halksäker
och lätt att rengöra.
•

•

Zon 2
Därefter bör följa en kombinationsmatta som både skrapar av den
mindre smutsen och samlar upp väta.
Zon 3
Sista steget är en högabsorberande
torkmatta som samlar upp den fukt
som är kvar.
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