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 Måtte løsninger
uanset hvor du går

Effektive





 IndgangVelkomst

Image

Indgangspartiet  
giver det første indtryk  

af bygningen

Snavs, grus og vand slæbes ind i bygninger under skosålerne og efterlader grimme mærker 
og pletter, og kan efterlade et negativt førstehåndsindtryk. Samtidig kan det være både 
risikabelt og bekosteligt, da folk kan glide på det våde gulv, og dyrt pga. den omfattende 
rengøring snavset medfører, ikke kun ved indgangen, men også længere inde i bygningen. 

Et effektivt måttesystem vil være med til at forhindre dette, og skabe et mere indbydende 
indgangsområde for både besøgende og medarbejdere. Måttesystemet hjælper med til at 
mindske risikoen for glatte gulve og fald, og spiller samtidig en vital rolle i reduceringen af 
rengøringsomkostninger.

Uanset om det handler om nye bygninger, eller renovation af eksisterende faciliteter, kan 
Nomad måttesystemer skabe et effektivt indgangsområde uden at gå på kompromis med 
design og indretning. Vores mål er at hjælpe med til at beskytte dine bygninger, reducere 
vedligeholdelsesomkostningerne og samtidig forbedre sikkerheden.

Nomad måttesystemer
Mange års erfaringer

Det er mere end 30 år siden, at 3M udviklede den første udgave af Nomad måttesystemet, 
der med de revolutionerende snoede løkker i vinyl effektivt beskytter indgangsområder 
mod skidt og snavs. 3M siden hen udvidet udvalget af indgangsmåtter, og har i dag, 
takket være konstant innovation og ekspertise, en omfattende produktserie, lige fra 
måttesystemer med aluminiumsprofiler til væg-til-væg måtter. 

Som følge af stigende efterspørgsel indenfor arkitektoniske designkoncepter kan Nomad 
måttesystemer fås i mange tidssvarende designs og farver. 3M har i samarbejde med 
eksterne designkonsulenter udviklet farver, finish og mønstre som sikrer, at måtterne 
komplementerer nutidens omgivende miljø og inventar.

Applikationer i hele Europa Nomad måttesystemer er blevet benyttet i bredt omfang i hele Europa, lige fra High street 
butikker i England til shoppingcentre i Danmark, biografer i Italien og lufthavne i Norge. Denne 
brochure introducerer dig til udvalget af Nomad måttesystemer. Yderligere information og 
rådgivning er tilgængelig ved direkte henvendelse.

3M™ Nomad™

Måtte Serien

 og KomfortStil
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unikketilbyder 

løsninger

Vi introducerer
 3M™ Nomad™ Aqua Plus måtter
En renere, sikrere bygning starter ved din hovedindgang
Et unikt koncept fra 3M
For de som allerede kender den oprindelige produktserie af Nomad måttesystemer, er 3M Nomad Aqua Plus en radikal nyfortolkning af 
konceptet med grove og fine fibre. Takket være en videreudviklingen af tre-lagskonstruktionen og den unikke 3D hulrumsstruktur fjernes mere 
fugt end nogensinde, og Nomad Aqua Plus måtter er langt mere effektive end konventionelle indgangsmåtter.

� Unik tre-lagskonstruktion som er gennemtrængelig og samtidig 
vandafvisende, for at lede vandet mere effektivt bort. 

• Reducerer generel gulvpleje og muliggør derved en mere miljøvenlig 
rengøringsprocedure

� En absorberende og hul dobbeltfiberløkke. 

• Store, strukturerede og grove fibre fjerner skidt og snavs, mens de 
mindre, finere fibre absorberer overskydende vand 

• Øget slidstyrke og holdbarhed

� Skimmelfri dræningsfleece sikrer yderligere beskyttelse.

• Øget modstandsdygtighed over for ild og røgudvikling

• Affjedring sikrer en behagelig gang og lyddæmpende funktion

� Reduceret brug af PVC.

• Mere end 50% reduktion af PVC indholdet sammenlignet med ældre 
Nomad Aqua modeller
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Sort

Mørkeblå

Mørkegrøn

Brun

Tekstilmåtte til forhold med lavt trafikniveau.   
Anvendes indendørs. 

• Innovativ tre-lagskonstruktion medfører effektiv afledning og fastholdelse af vand

• Fjerner effektivt finere snavs og bevarer samtidig sit flotte udseende

• Polypropylen løkker placeret i et stribet mønster

• Anbefalet som sekundær måtte under forhold med lav trafik

• Nem at rengøre

• Tilgængelig i fire standard størrelser

Produkt Features
� Stribet mønster

� Mellemlags dræningssystem

� Lavt PVC indhold*

* Mere end 50% reduktion af PVC indholdet sammenlignet med 3M Nomad Aqua 4500 måtter

3M™ Nomad™ Aqua Plus
 4500 Måtter

Tekniske data

Placering Indendørs

Trafik (overgange pr. dag) < 500

Konstruktion En tuftet løkkeluv

Luvmateriale Polypropylen

Mønster Stribet

Bagside PVC-fri polymermix

Total tykkelse, ISO 1765 6.8 mm

Luv tykkelse, ISO 1766 3.2 mm

Total vægt, ISO 8543 2.8 Kg/m2

Luv vægt, ISO 8543 0.46 Kg/m2

Brændbarhed  
Euroclass EN1350-1 Efl

Dimensionsstabilitet, ISO 2551 < 0.5%

Skridsikre egenskaber BIA test
(ZH 1/571 and DIN 51130) R12
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Sort

Mørkeblå

Grå

Mørkegrøm

Brun

Bordeaux

Tekstilmåtte til forhold med medium trafikniveau. 
Anvendes indendørs.

• Innovativ tre-lagskonstruktion medfører effektiv afledning og fastholdelse af vand

• Fjerner effektivt finere snavs og bevarer samtidig sit flotte udseende

• Polypropylen løkker placeret i et ternet mønster

• 100% PVC-fri bagside

• Anbefalet som sekundær måtte under forhold med medium trafik

• Nem at rengøre

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat

Produkt Features
� Store fibre til at fjerne skidt og snavs

� Små fibre til at absorbere overskydende vand

� Ternet mønster

� Mellemlags dræningssystem

� 100% PVC-fri ruller – Mere end 50% reduktion af PVC indholdet i måtter med 

kantelister*

* Sammenlignet med 3M Nomad Aqua 6500 måtter

3M™ Nomad™ Aqua Plus
 6500 Måtter

Tekniske data

Placering Indendørs

Trafik (overgange pr. dag) 500 - 1500

Konstruktion En tuftet løkkeluv

Luvmateriale Polypropylen

Mønster Ternet

Bagside PVC-fri polymermix

Total tykkelse, ISO 1765 9.5 mm

Luv tykkelse, ISO 1766 4.8 mm

Total vægt, ISO 8543 3.0 Kg/m2

Luv vægt, ISO 8543 0.71 Kg/m2

Brændbarhed  
Euroclass EN1350-1 Efl

Dimensionsstabilitet, ISO 2551 < 0.5%

Skridsikkerhed BIA test
(ZH 1/571 and DIN 51130) R12
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Sort

Mørkeblå

Mørkegrøn

Brun

Grå

Rød

Bordeaux

3M™ Nomad™ Aqua Plus
 8500 Måtter

Tekstilmåtte til forhold med højt trafikniveau.  
Anvendes indendørs.  

• 3M™ Dobbelt fiberteknologi med polyamidløkker, placeret i et tilfældigt mønster for bedre at  
 skjule snavs og skidt 

• Innovativ tre-lagskonstruktion medfører effektiv afledning og fastholdelse af vand

• Over 45% mere vandabsorberende end 3M™ Nomad™ Aqua 8500 måtter

• 100% PVC-fri bagside

• Polyamidkonstruktion

• Nem at rengøre

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat

Produkt Features
� Store fibre til at fjerne skidt og snavs

� Små fibre til at absorbere overskydende vand

� Løkker i tilfældigt mønster for at skjule ekstra meget snavs

� Mellemlags dræningssystem

� 1100% PVC-fri ruller – Mere end 50% reduktion af PVC indholdet i måtter med 

kantelister*

* Sammenlignet med 3M™ Nomad™ Aqua 8500 Måtter

Tekniske data

Placering Indendørs

Trafik (overgange pr. dag) 1500 - 5000

Konstruktion En tuftet løkkeluv

Luvmateriale Polyamid

Mønster Tilfældigt

Bagside PVC-fri polymermix

Total tykkelse, ISO 1765 10.2 mm

Luv tykkelse, ISO 1766 4.8 mm

Total vægt, ISO 8543 3.3 Kg/m2

Luv vægt, ISO 8543 0.8 Kg/m2

Brændbarhed 
Euroclass EN1350-1 Cfl s1

Dimensionsstabilitet, ISO 2551 < 0.5%

Skridsikkerhed BIA test
(ZH 1/571 and DIN 51130) R12
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I store virksomheder med ekstrem gennemgang i indgangsområdet er det vigtigt at have et 

meget slidstærkt måttesystem, som kan fastholde store mængder snavs og fugt og samtidig 

bevare sit pæne udseende og gode egenskaber over længere tid.

Nomad Optima 9900 måtter med aluminiumsramme tilbyder en unik kombination af fjernelse 

af snavs og fastholdelse af vand, uden at gå på kompromis med design og udseende. Ulig 

mange andre systemer i aluminium, har Nomad Optima måttesystemet indlagt tekstil med 

høj ydeevne (3M™ Nomad™  Aqua Plus 8500 måtte). Dette giver fantastisk vandabsorbering 

der komplementerer aluminiumets afskrabningseffekt. Nomad Optima er tilgængelig i tre 

forskellige tykkelser og kan derved tilpasses alle typer placering og trafik, lige fra fodgængere 

til sækkevogne og mindre køretøjer.

Produktudvalg
Produkt Trafiktype

17-2mm Fodgængere og let hjul trafik

22-2mm Fodgængere og tung hjul trafik

27-2mm Fodgængere og tung hjul trafik 

3M™ Nomad™ Optima
Måttesystem

 flotbevarer 

udseende
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Sort

Mørkeblå

Grå

Mørkegrøn

Brun

Bordeaux

3M™ Nomad™ Optima
 9900 Måtter

Måtte med aluminiumsramme til forhold med ekstremt trafikniveau.

Anvendes i reces indendørs.

• Aluminiumsrammerne holdes sammen af fleksible stålwirer, hvilket medfører 
at måtten kan rulles sammen under rengøring

• Har 3M™ Nomad™ Aqua Plus 8500 måtte indlagt i panelerne

• Gummibelægning på undersiden er lyddæmpende og medfører at måtten tåler 
kraftige belastninger

• Nem at rengøre

• Tilpasses specielt

Produkt Features
� Aluminiumsramme der tåler store belastninger

� Ekstra stærk og fleksibel wire af rustfrit stål

� Lyddæmpende gummiindlæg

� Indlagt 3M™ Nomad™  Aqua Plus 8500 måtte der absorberer fugt og skraber snavs 
af skosålerne, som skjules i løkkerne

� Stødpudeeffekt (gummi) der forstærker slidstyrken

� Afstanden mellem panelerne sikrer at snavset falder igennem (tilpasset 

fodgængere med høje hæle)

Tekniske data
Placering Reces

Trafik (overgange pr. dag) > 5000

Produktkonstruktion
Aluminiumpaneler sammensat 
med stålwire, hvori der er indlagt 
3M tekstilmåtte med dobbeltfibre

Panelkonstruktion

Slidstærkt aluminium med 
beskyttende gummistrips i 
bunden til at øge slagstyrken og 
dæmpe lyden 

Størrelse Tilskæres

Infill material Polyamidløkker med 
dobbeltfiberteknologi

Brændbarhed
Euroclass EN1350-1 Cfl s1

Skridsikre egenskaber BIA test 
(ZH 1/571 and DIN 51130) R12

Trafiktype 9920 fodgængere, vogne og mindre 
køretøjer

Aluminiumtykkelse 2 mm
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Nomad Modul måtter kombinerer høj præstationsevne med et fleksibelt design og hurtig og 

nem montering. 

3M™ Nomad™  Modul måttesystemet består af to slags moduler, begge 300x300mm store, 

17mm dybe og med de 2mm høje ”drænefødder” placeret på bagsiden af måtten, som gør 

at vand let kan afledes. Derudover er modulerne tilpasset til fodgængere med høje hæle, så 

hælene ikke bliver fanget i måtten.

3M™ Nomad™ Modul 8900 måtten kombinerer afskrabningsfunktionen med 3M™ Nomad™ 

Aqua 8500 dobbelt fibermåtte som er indsat i midten af modulet, hvor fugt opsamles og 

fastholdes. Dette kombinationsmodul kan altså både skrabe skosålerne og fastholde fugt.

3M™ Nomad™ Modul 8300 måtten er designet til optimal afskrabning af skosålerne. 

Overfladen på skrabemodulet anvender et unikt design af triangulære multivinklede 

skrabeblade, der maksimerer mængden af snavs der bliver opsamlet, samtidig med at 

de store hulrum sørger for optimal kapacitet. Modulerne skal blot klikkes sammen, og er 

herefter låst fast med de specialdesignede led, der holder modulerne helt tæt sammen.

3M™ Nomad™ Modul
Måttesystem

 designfleksible 

muligheder
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Grå Bordeaux

Mørkeblå

Mørkegrøm

Brun

Sort

3M™ Nomad™ 
Modul 8900 måtte

3M™ Nomad™ 
Modul 8300 måtte

Modulsystemet muliggør kombinationer der passer til lige præcis dine designønsker.
Nogle af de mulige kombinationer er:

• Udendørs Nomad Modul 8300 skrabemåtte og indendørs Nomad Modul 8900 
kombinationsmåtte.

• 3M Nomad Modul kombinationsmåtte med indlagt 3M™ Nomad™  Aqua Plus 8500 i 
midten, omgivet af skrabemoduler.

• Kombinationsmåtten i to forskellige farver, sat skiftevis. 

• Mixversion med kombinationsmåtten i skiftende farver. 

• Mulighed for diagonal i stedet for lineær montering.

• Mixversionens moduler kan eksempelvis blive koncentreret præcist på de områder, 
hvor trafikken er højest. 

• De tilgængelige farver gør det muligt at sammensætte 3M™ Nomad™ Modul 8900 
kombinationsmåtten med 3M™ Nomad™ Aqua Plus måtter.

Produkt Features
� De mange vinkler skraber effektivt snavset af skosålerne

� De store hulrum skjuler store mængder snavs

� Triangulært formede skrabeblade giver en grundig afskrabning

� Vand ledes nemt væk grundet de 2mm “drænfødder” placeret på hele undersiden 

af måttenTekniske data

Placering

Skrabemåtte 8300 - Udendørs/
Indendørs. 
Kombinationsmåtte 8900 - 
Indendørs

Trafik (overgange pr. dag) Op til 5000

Anbefalet trafiktype Fodgængere/Let hjul trafik

Materiale
Skrabemåtte 8300 - Vinyl
Kombinationsmåtte 8900 - Vinyl/
Polyamid

Total vægt skrabemåtte 8300 9.1 Kg/m2

Total vægt kombinationsmåtte 
8900 9.6 Kg/m2

Total vægt af luv i tekstildel i 
8900 måtten:  ISO 8543 0.8 Kg/m2

Total tykkelse skrabemåtte 8300 17.5 mm

Total tykkelse 
kombinationsmåtte 8900 24.1 mm

Luvtykkelse af tekstildel i kom-
binationsmåtte 8900: ISO 1766 4.8 mm

Løkker/m2 i tekstildel af kom-
binationsmåtte 8900: ISO 1763 106,000

Brændbarhed: EN ISO 9239-1
Skrabemåtte 8300 - Dfl.s2 (Cfl.s 
1 løbende) Kombinationsmåtte 
8900 - CFl.s 1

Dimensionsstabilitet ≤ 0.3%

Friktions koefficient BIA ZH 
1/571 og DIN 51130 (GE) 
Skridsikre egenskaber 

NA
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Det er vigtigt, at snavs og vand bliver opsamlet så hurtigt som muligt, enten foran bygningen, 

eller lige når man er kommet indenfor.

Nomad Terra måttesystemerne tilbyder den ideelle løsning til både at fjerne snavs og 

fugt. Nomad Terra måtterne kan både anvendes udenfor, indenfor eller i reces og til flere 

forskellige trafikniveauer.

Nomad Terra måtterne er fremstillet af slidstærkt materiale i en række attraktive farver med 

mat finish.

Terra Produktserien tilbyder:
• En enestående evne til at fjerne og skjule snavs og skidt

• Bevarelse af det flotte udseende

• Stor slidstyrke

• Nem rengøring

• Nem montering

3M™ Nomad™ Terra
Måttesystem

 holdbarhed
fantastisk 

nemrengøring
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Sort

Mørkeblå

Grå

Sølvgrå

Mørkegrøn

Brun

Bordeaux

3M™ Nomad™ Terra
 6050 Måtter

Vinylmåtte med bagside til forhold med medium trafikniveau. 
Anvendes indendørs.

• Tyndere, mere snoet net end 3M™ Nomad™  8100 måtter

• Åben struktur som fjerner, fastholder og skjuler store mængder snavs 

• Bagside i vinylskum der beskytter gulvet

• Nem at rengøre 

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat 

Produkt Features
� Åben net konstruktion

 - Fjerner, fastholder og skjuler snavset 

 - Effektiviserer rengøringen

� Elastiske løkker som skraber snavset af skosålerne

� Bagside af vinylskum som beskytter gulvet indendørs

Tekniske data

Placering Indendørs

Trafik (overgange pr. dag) 500 - 1500

Konstruktion Et kontinuerligt net af vinylløkker

Materiale Vinyl

Bagside Fast vinyl

Total tykkelse, ASTM D-418-68 9.0 mm

Total vægt, ASTM D-418-68 2.7 Kg/m2

Brændbarhed * DIN 4102-14/EN 
ISO 9239-1 B1*

Dimensionsstabilitet Up to + / - 4%

Antistatiske egenskaber  
(ASTM D149) 7.0 kV
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Grå Brun

Grå

Vinylmåtte med bagside til forhold med højt trafikniveau. 
Anvendes indendørs.

• Konstruktion i Z-mønster fjerner, fastholder og skjuler store mænger snavs og skidt.

• Solid vinylbagside beskytter gulvet. (Ideel til eksempelvis elevatorer).

• Nem at rengøre.

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat

Vinylmåtte med bagside til forhold med højt trafikniveau. 
Anvendes indendørs.

• Slidstærk, åben løkkekonstruktion fjerner, fastholder og skjuler store mængder 
snavs og skidt 

• Vinylbagside der beskytter gulvet indendørs

• Nem at rengøre

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat

Tekniske data

Total tykkelse, ASTM D-418-68 6.0 mm

Total vægt, ASTM D-418-68 4.5 Kg/m2

Tekniske data

Total tykkelse, ASTM D-418-68 11.0 mm

Total vægt, ASTM D-418-68 4.8 Kg/m2

Dimensionsstabilitet Op til  + / - 3%

Brændbarhed * DIN 4102-14/EN 
ISO 9239-1 BS4790-87

Dimensionsstabilitet Op til + / - 4%

Brændbarhed * DIN 4102-14/EN 
ISO 9239-1 B1*

3M™ Nomad™ Terra
 6250 Måtter

3M™ Nomad™ Terra
 8150 Måtter
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Sort

Mørkeblå

Grå

Mørkegrøn

Brun

Bordeaux

3M™ Nomad™ Terra
 8100 Måtter

Vinylmåtte uden bagside til forhold med højt trafikniveau. 
Anvendes udendørs og/eller i reces.

• Slidstærkt, snoet netkonstruktion fjerner, fastholder og skjuler store mængder snavs og 
skidt.

• Vinyl af høj kvalitet mindsker risikoen for knækkede løkker.

• Åben konstruktion uden bagside skjuler snavs effektivt, og giver optimal dræning af vand.

• Nem at rengøre. 

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat

Produkt Features
� Åben netkonstruktion

 - Fjerner, fastholder og skjuler store mængder snavs

  - Effektiviserer rengøringen

� Elastiske spiraler skraber skosålerne

� Uden bagside til dræning af vand, udendørs (3M™ Nomad™ Terra 8100 måtter)

� Med vinylbagside til beskyttelse af gulve, indendørs (3M™ Nomad™ Terra 8150 måtter)

� Højteknologisk belægning som giver optimal slidstyrke

� Stærk vinyl mindsker risikoen for at strukturen knækker

Tekniske data

Placering Udendørs og/eller i reces

Trafik (overgange pr. dag) 1500 - 5000

Konstruktion Et kontinuerligt net af 
vinylspiraler

Materiale Vinyl

Total tykkelse, ASTM D-418-68 16.0 mm

Total vægt, ASTM D-418-68 5.0 Kg/m2

Brændbarhed * DIN 4102-14/EN 
ISO 9239-1 B1*

Dimensionsstabilitet Op til  + / - 4%

Antistatiske egenskaber (ASTM 
D149) 8.0 kV

Skridsikre egenskaber BIA test  
(ZH 1/571 and DIN 51130 R11
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Grå Brun

3M™ Nomad™ Terra
 9100 Måtter

Vinylmåtte uden bagside til forhold med ekstremt trafikniveau. 
Anvendes udendørs og/eller i reces.

• Åben konstruktion i Z-mønster fjerner, fastholder og skjuler store mængder snavs 
og skidt

• Højteknologisk belægning som giver optimal slidstyrke

• Kraftig konstruktion som tåler vogntrafik

• Nubret overflade højner skridsikkerheden

• Nem at rengøre

• Tilgængelig i rulle- eller måtteformat

Produkt Features
� Åben konstruktion gør rengøring nemmere og mere effektiv

� Højteknologisk belægning giver optimal slidstyrke

� Stærk vinylkonstruktion som tåler vogntrafik

� Uden bagside hvilket lader snavset falde igennem måtten

Tekniske data

Placering Udendørs og/eller i reces

Trafik (overgange pr. dag) > 5000

Konstruktion Z-mønster i sammenhængende 
bånd

Materiale Vinyl

Total tykkelse, ASTM D-418-68 14.0mm

Total vægt, ASTM D-418-68 8.9 Kg/m2

Dimensionsstabilitet Op til  + / - 3%

Brændbarhed
* DIN 4102-14/EN ISO9239-1 BS4790-87
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Regelmæssig og passende rengøring vil:

• Forlænge måttens levetid ved at reducere snavset som slider på 
måttens fibre.

• Gøre måtten mere effektiv ved at reducere mængden af snavs der 
slæbes fra måtten og ind i bygningen.

• Bevare måttens og gulvets udseende.

 Standard (BS 7953 : 1999): “For at opnå et acceptabelt 
præstationsniveauet for en hvilken som helst gulvløsning, er det 
vitalt, at der udføres en grundig rengøringsrutine.”

1Kilde: Entrance flooring systems selection, installation, maintenance BS7953 : 1999 (Tilgængelig via BSI British 
Standards).

Holdbarhed

Hvis Nomad måtten placers rigtigt i forhold til brug og trafikniveau, 
og vedligeholdes i overensstemmelse med 3M rengørings- og 
vedligeholdelsesprocedurer, kan 3M garantere en forventet levetid på 
5 år (med undtagelse af 3M™ Nomad™ Terra 6050 og 3M™ Nomad™ 
Aqua 4000 måtterne som har en forventet levetid på 3 år).

3M™ Nomad™ Måtte Tilbehør

3M™ Nomad™ Rengøring og vedligeholdelse

Kantlister

Tilgængelig i to størrelser: Medium kantliste 
(7,5 mm) anbefales til 3M™ Nomad™ 
Aqua måtter og 3M™ Nomad™ Terra 6050 
og 6250 måtter. Høje kantlister (11 mm) 
anbefales til 3M™ Nomad™ Terra 9100, 
8100 og 8150 måtter.

Splejsetape 

Tape der gør det muligt at samle to 
måttestykker. 

Skinne til reces 

Lav skinne i rustfrit stål med fremspringende 
vertikale spidser, designet til at holde 
Nomad Terra 8100 og 9100 måtterne på 
plads. Anvendes i recesser, indendørs eller 
udendørs. 

Lim 

Benyttes sammen med splejsetape til at 
samle vinylmåtter. Bruges også til at fæstne 
kantlister til vinylmåtter.

Nomad Terra måtter

Daglig rengøring med støvsuger. Er samtidig let at ryste for at fjerne 
skidt og snavs.

Ugentlig rengøring med vand og almindeligt rengøringsmiddel. 

Nomad Aqua måtter

Daglig rengøring med støvsuger og ugentlig rengøring med vand og almindeligt 
rengøringsmiddel.

Periodisk rengøring med maskiner eller højtryksspuler. 
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For at du kan få det bedste ud af dit måttesystem, anbefaler vi at måtten vælges i 

overensstemmelse med mængden af trafik/personpassager og den ønskede placering. 

Skemaet nedenfor er en guide til det bedst mulige produktvalg.

� Indendørs

� I reces

� Udendørs

Trafikniveau:
Lavt:  < 500 Aqua 4500

Trafikniveau:
Medium: 500 - 1500 Aqua 6500
 Terra 8150

Trafikniveau:
Højt:  1500 - 5000 Aqua 8500
 Terra 8150 
 Terra 8100 
 Terra 8100

Trafikniveau:
Extremt:  > 5000 Aqua 8500
 Terra 9100 
 Optima 9900 
 Terra 9100

3M™ Nomad™

 Produkt Guide
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