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1. Løst på gulvet
Hvis måtten ligger på et let skrånende underlag eller på en trappe, an
befales det at underlaget forsynes med dubber, så måtten ikke glider. Ved 
skrånende underlag bør man desuden vælge den forstærkede måtte.

2.  Løst på gulvet
Måtten kan forsynes med Kåbe måtterampe type 1  
i forog/eller bagkant for at undgå snublerisiko.

3.  Løst på gulvet
Ligger måtten op imod et dørtrin eller et trappetrin, kan 
den forsynes med Kåbe måtterampe type 1 i forkanten.

4.  I ramme ovenpå gulvet
Kåbe Måtterampe type 2 på alle 4 sider. Rampen ligger  
løst, men kan efter behov skrues fast i underlaget.

5.  I ramme ovenpå gulvet
Kåbe måtterampe type 2 kan gøres 2 eller 3sidet, hvis 
måtten f.eks. ligger op imod et dørtrin eller en trappe.  
Rampen bør skrues fast i underlaget.

6. Nedsænket i ramme
Måtten skal nedsænkes 2022 mm. For beskyttelse af  
tilstødende gulvkanter, anbefales det at bruge Kåbe  
indstøbningsrammer.

7.  Nedsænket i eksisterende ramme
Hvis måtten placeres i en ramme med en dybde på 15 mm eller  
derunder, bruges Kåbe specialrampe i for og bagkant. Hvis  
dybden er 1519 mm bruges Kåbe Originalmåtte 18 mm højde.

8.	 Afløb	under	måtten
Kåbe afløbsbrønd er en egentlig sandudskiller. Fremstilles med 
eller uden vandlås (for mere info kontakt vor salgsafdeling).

9.	 Måtte	på	afløbsrist
For at opnå en ”selvrensende” effekt kan man placere måtten 
på Kåbe afløbsrist, over en dybere udsparing.

Kåbe	Plastmåtte
INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Installeras på plant och fast underlag försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 20R alt. Kåbe 22R  eller  
ovanpåliggande i Kåbe mattramp typ 2. Mått A x B behöver ej anges vid specifikation eller beställning då  
mattan fungerar likadant i båda riktningar..

kabe-mattan.dk


