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Duri dB - akustikunderlag för golv, med låg miljöpåverkan!
Duri dB golvakustikprodukter hjälper dig att
skapa tysta golv som är sköna att gå på.
Trum- och stegljud dämpas markant.
Materialet är lämpligt för golvvärme tack vare
sitt låga värmemotstånd. Alla golvunderlag i

dB-serien har låg bygghöjd, från 1,2- 2 mm, för
att fungera lika bra vid ombyggnation, som
vid nyinstallation.
Produkterna består av
material och är fria från PVC.

återvunnet

Klicka här för att läsa mycket mer om Duris golvakustikprodukter.

Håll smuts och slask ute - välj rätt entrésystem!
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. Sortimentet omfattar
alltifrån
enklare
skrapmattor
till
avancerade kombinationsmattor och rena
absorptionsmattor. Vi löser och förbättrar
entrémiljöer på allt ifrån en lågtrafikerad
miljö till miljöer med extremt hög trafik och
krav på full funktion samt enkelt underhåll.
Bland våra storsäljande produkter finns:

Skrapmatta Jaguar Original
Jaguar Original är en slitstark skrapmatta som
lämpar sig utmärkt i entréer som utsätts för
hög trafik av t.ex människor och kundvagnar.
Det kraftiga mönstret på ovansidan är
halksäkert och skrapar effektivt bort all grov
smuts. Den öppna profilen samlar upp stora
mängder smuts, grus och sand som sedan

lätt städas bort genom att mattan rullas ihop.
Jaguar Original finns i fem färger och fyra
tjocklekar. Bildexempel från SF Bergakungen
i Göteborg.

Kombinationsmatta Concord
Concord
är
en
extremt
slitstark
avtorkningsmatta väl lämpad för de tuffaste
offentliga miljöer med mycket hög trafik.
Materialets prestanda och kvalitet med
fibrer som har det högsta krossmotståndet
gör mattan säker för spikskor, dubbskor,
skridskor etc. Den är UV-stabil för
användning såväl inomhus som utomhus,
antistatisk och fläcksäker vid regelbunden
skötsel. Concord är med sina egenskaper
idealisk för användning inom hotell, sjukhus,
laboratorier, shoppingcenter, golfklubbar,
butiker och kontor. Tjockleken på mattan, 10
mm, gör att den lämpar sig väl för att ligga i
grunda nedsänkningar.
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Jaguar Original

Leverantör: Duri Svenska AB

