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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.
Stilren entrématta som behåller kulör och
form
Boulevard 5000HD ser till att smutsen stannar
i entrén genom effektiva
skrapfiber och minskar halkrisken för besökare
genom fantastisk fuktupptagningsförmåga.
Mattan läggs enkelt genom att den finns som
rullvara eller plattor.
Passar kompletta entrésystem genom sin
kulörsynkronisering med kombimattorna
Esplanade 5000HD, Access 5000HD och
Boulevard Stripe.
• Genomfärgat polyamidgarn för god tålighet
mot sol, slitage och tvättning
• Mycket god dimensionsstabilitet

Boulevard 5000HD

Hela 8 olika färgalternativ på nylonfibrer!
Esplanade 5000HD kan designas efter dina
krav med antingen fukt- och
smutsabsorberande nylonfibrer eller smutsskrapande PVC ilägg. Passar olika
städfrekvenser genom att den finns som öppen eller stängd konstruktion.
• 12 eller 18 mm tjocklek beroende på vilken
mattram som finns.
• Mycket lämpad för offentlig miljö som sjukhus, skolor och varuhus.
Stilfull kombimatta i aluminium där tre utseendealternativ finns på skraplisterna- aluminum, silveranodiserat eller svartanodiserat.
Esplanade 8500 kan väljas med dubbla torklister i grått eller svart för ökad
fuktupptagning samt som öppen eller stängd
konstruktion beroende på
mängden smuts och grus som skall tas omhand.
• Finns både som 12mm och 18mm
• Klarar både fotgängare och hjulburen trafik i
hårt utsatt offentlig miljö
(i alternativen aluminium eller silverandoserat).
• Tillverkas i de mått kunden önskar.
• Dubbel livslängd eftersom den är vändbar
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Esplanade 8500
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