
Designet til at rense bort mindst 70% af snavset.
De korte og robuste nylonhår børster snavset væk 
når du går på måtten.  Snavset falder ned i 
børsteprofilen. Resultatet: 70% mindre snavs 
kommer ind i  huset. 

DUROL - børstemåtten er en praktisk løsning for 
forretninger, kontorbyggninger, bolighuse, hotel, 
sportshaller, skolebyggninger,  alle steder hvor der er 
meget trafik af folk og 
snavset kommer ind.

DUROL- børstemåtten 
kombinerer både at være 
meget slidestærk og rense 
godt. Om den er udenfor 
eller indenfor indgangen, 
beskytter den gulvet for  
snavs, både det synelige 
og det usynelige, enddog 
hvor det er meget trafik.

MÅTTEN BLIVER SKRÆDERSYET FOR DIG
Super kvalitet som holder i rigtig mange år. 5 års garanti.
DUROL- børstemåtten er fremstillet af materialer som ikke 
tæres.  Den er bestandig for skiftende temperature og fugt. Den 
er nem at rengøre.  Over 5000 nylon tråde i hver kvadratmeter. 
DUROL - børstemåtten er brandbestandig.  Over 30
års erfaring gør det muligt med 5 års garanti.
Nogle af de første måtter er stadig i brug!

Kontakt:

God og hurtig service

Hvordan man bestiller 
DUROL-børstemåtte:
Børstemåtten kan bestilles i alle 
størrelse.  Ved bestilling er vigtigt at 
opgive præcist mål, enten på måtten 
selv som den skal være (måtte mål), eller 
på fordybningen (eksakt mål).  Vores 
konsulent kan også opmåle (et 
minimum gebyr).

Fordybning
Skal måtten i en fordybning må målene 
på fordybningen opgives. Fordybningen 
skal helst være 18-25 mm i dybden.  Tag 
eksakt mål af fordybningen og tjek om 
den er vinkelret.  Angiv først mål "A" 
(bredde) og dernæst mål "B" (længde) = 
AxB.  Hvis måtten ikke er vinkelret, skal 
tegning eller skabelon følge med 
bestillingen.
Ingen fordybning
Hvis måtten ikke skal ligge i fordybning 
kan man få en aluminium tærskel med 
30 graders hældning som vist på 
billedet.
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Durol 
Brandevej 16,
Fasterholt,
7330 Brande
Tel: +45 23 11 67 29

www.durol.dk

Design og enerett:

DUROL


