
entrésystem



Forbo hjälper dig göra en  
storslagen entré.

Entrén är viktigare än du tror. Mycket viktigare. Förutom att den 
är det första besökarna ser när de kliver över tröskeln, minskar 
den underhållskostnaderna, skyddar golvet och interiören 
från slitage och nedsmutsning. Kruxet är att om du verkligen 
vill hålla din fastighet ren och säker, räcker det inte med att 
bara slänga ned en matta vid dörren. För att skapa ett effektivt 
entrésystem krävs det nämligen att du tar hänsyn till allt från 
gångstråk och hållbarhetstänk till städrutiner och design. 
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Lösningen stavas  
N-U-W-A-Y.
Nuway är en serie entrésystem av enkel- och dubbelsidiga skrapmattor – som 
klarar att hantera tungt trafikerade områden. Vi kallar det ”system” då du kan välja 
bland ett brett urval av skräddarsydda modeller och konstruktioner – med olika 
funktioner och fördelar – som du kan få i exakta mått. 
Mattorna fungerar sedan som en effektiv barriär mot smuts och väta – i de mest 
krävande omgivningar. 

Du kan givetvis också använda Nuway när du behöver färg för att guida besökare 
eller för att skapa en representativ entré. En annan fördel är att Nuways produkter 
är kompatibla med larmbågar – som förekommer i en mängd offentliga lokaler, 
som exempelvis flygplatser.

Den höga stegsäkerheten, det minimala underhållet och den externa slitstyrkan 
gör det till det självklara valet i alla miljöer med mycket människor i omlopp. Nuway 
är med andra ord en premiumprodukt som håller premiumklass – i alla lägen.

Tänk på detta när du formar din entré:

Entrésituation. Hur ser din entrésituation ut? 
Kommer besökarna från gatan eller från andra 
ingångar?

Brandklassning. Har ditt entrésystem rätt brand-
hämmande egenskaper?

Entrédesign. Hur är trafiken/belastningen vid 
entrén? Kommer alla gående i samma stråk?  
Är det mycket hjulburen trafik? Behöver du  
kontrastverkan för att tillgänglighetsanpassa?

Smuts och städrutiner. Ska du välja öppen eller 
stängd Nuway-lösning? Vilken typ av smuts vill du 
försöka undvika?

Hållbarhetstänk. Vilka miljö- och hållbarhetskrav 
ställs på entrén?

Olycksrisker. Hur minimerar du halk- och  
snubbelolyckor på bästa sätt? Vad är det för typ  
av golv som ska skyddas?

Design. Hur ger du bäst intryck och hur  
färgkoordinerar du smart – genom samtliga  
entrézoner?

Höjd på systemen. Nuways entrésystem finns  
i olika höjder för att kunna matcha just dina  
specifika önskemål. Vad har du för behov?

Ilägg och lister. Behöver du enkla eller dubbla 
rader lister? Hur stor avtorkningsyta krävs i din 
lokal?
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85%
av all smuts släpar vi in själva.
Mycket av smutsen som kommer in från gatan kan stoppas på ett enkelt 
sätt. Tänk bara på att ditt entrésystem bör vara indelat i effektiva skrap- 
och torkzoner för att kunna bli en lönsam, långvarig investering.
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Hur stor ska din entrézon vara?

De avgörande  
entrézonerna:

Zon 1, utomhus.
Det första slaget mot smutsen står utanför byggnaden.  
Vi kallar den zon 1 eller skrapzonen. För det är där som 
den grövsta smutsen skrapas av från skorna. Ett måste 
i vårt svenska klimat. I skrapzonen är en så kallad  
öppen konstruktion att föredra.

Zon 2, inomhus.
Direkt efter skrapzonen kommer avtorkningszonen  
– som har uppgiften att ta bort fukt och finare 
partiklar.

Zon 3, cirkulationsområden.
Stråk och golvbeläggningar som leder bort från 
entrén måste designas för att klara tung trafik och 
effektiv borttagning av fukt. Denna zonen gör skillnad 
på hur ofta du behöver att städa andra golv för att 
bevara prestandan och utseendet. I zon 3 kan man 
välja att lägga in en Coral alternativt fortsätta med sin 
Nuway-produkt.

BELASTNING MÄNNISKOR/TIMME LÄGSTA REKOMMENDERADE LÄNGDEN

Låg 80 4–5 meter

Medium 400 6–7 meter

Hög 800 8–10 meter
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Tuftiguard är sammansatt av avskrapningslister i 100% 
återvunnen aluminium eller mässing, gummilister 
och borst av polyamidfibrer. Listerna monteras sedan 
i en öppen eller stängd konstruktion och är samman-
länkade av galvaniserat stål. Gummilisterna kan väljas 
i antingen enkla eller dubbla rader, beroende på hur 
stor avtorkningsyta du behöver. 
Med Tuftiguard kan man även välja färg på tuften, 
fälla in sin logga samt anpassa höjden efter behov.  
En annan fördel är att listerna är i anodiserat aluminium 
– vilket gör att man slipper bli bländad av metallblänk.

För mycket hård trafik i zon 1 och 2

Nuway Tuftiguard är en skrapmatta avsedd för exempelvis flygplatser 
och shoppingcenter. Den tillverkas helt efter önskemål och har strukturen 
och tåligheten att hantera mycket hård trafik. Den vändbara mattan har 
dessutom 15 års teknisk livslängd samt finns i både öppen och stängd 
konstruktion (den öppna samlar smutsen i mellanskiktet och den stängda 
på ovansidan).

ENKEL GUMMILIST (STÄNGD KONSTRUKTION).
Gummilisterna kan väljas i antingen enkla eller dubbla rader med 
eller utan tuft, beroende på hur stor avtorkningsyta du behöver.

DUBBEL GUMMILIST (STÄNGD KONSTRUKTION).
I en stängd konstruktion samlas smutsen på mattans ovansida.

ÖPPEN KONSTRUKTION. 
I en öppen konstruktion samlas de avtorkade partiklarna mattans 
mellanskikt. Den öppna kan också väljas med enkla eller dubbla 
gummilister.
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EXEMPELFÄRGER

Scarlet

Ocean Petrol Sienna Violet Willow

Charcoal Claret Evergreen Grey Classic

TUFTIGUARD PLAIN, ZON 1.
Avskrapningslister i aluminium med kompletterande gummilister.

17 mm 12 mm

TUFTIGUARD DESIGN/SELECT, ZON 2.
Avskrapningslister i aluminium eller mässing samt tuft av polyamidfibrer i valfri färgkombination.

17 mm 12 mm

TUFTIGUARD CLASSIC, ZON 2.
Avskrapningslister i aluminium samt grå tuft av polyamidfibrer.

17 mm 12 mm
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Nuway Heavy duty har en stängd konstruktion och en jämn 
yta för enkel förflyttning av hjulförsedda fordon och palltru 
w ckar. De kraftfulla avskrapningslisterna består av två 
specialdesignade, patenterade aluminiumlister som bidrar 

till en tjockare och mer kraftfull entrématta. Nuway Heavy 
duty finns dessutom i en brandhämmande variant (FR),  
speciellt framtagen för känsliga platser. 

För extrem trafik i zon 1 och 2.

Nuway heavy duty är den mest slitstarka mattan i hela Nuwayfamiljen.  
Den är en idealisk lösning för alla interna och externa entréer som måste 
klara tung last, pallyftare, intensiv gångtrafik och/eller hjultrafik.  
Heavy Duty klarar hela 900 kg/ cm².

Heavy duty finns också i en brandhämmande variant, FR, som är framtagen för känsliga platser. Baserad på samma välbeprövade konstruktion som den 
vanliga Heavy duty, erbjuder FR-varianten en unik prestanda för utrymmen som kräver både extra brandsäkerhet och att klara tung trafik.
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Avskrapningslister i aluminium med kompletterande enkla eller dubbla gummilister.
NUWAY HEAVY DUTY PLAIN, ZON 1.

17 mm 12 mm

Avskrapningslister i aluminium samt enkla eller dubbla gummilister med tuft av  
polyamidfibrer i valfri färgkombination.  

NUWAY HEAVY DUTY DESIGN/SELECT, ZON 2.

17 mm 12 mm

EXEMPELFÄRGER

Scarlet

Ocean Petrol Sienna Violet Willow

Charcoal Claret Evergreen Grey Classic
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För hård trafik i zon 1 och 2.

Nuway Cable är ett enkelsidigt öppet entrésystem, med ett stort utbud av 
tjocklekar, ilägg och tillbehör. Där du själv kan välja vilken kombination och 
design som passar dig. 

FÄRGKOORDINERA:
För zon 2 finns Cable i fyra olika färger Coral Classic-ilägg, 
som gör att mattan kan färgkoordineras med en Coral 
Classic-matta i zon 3 (vilket för övrigt är exklusivt för Forbo).

MIXA OCH MATCHA:
Alla fyra element, Coral, borst, avskrapningslist och gummilist 
kan väljas för att skapa den perfekta mattan i rätt zon. 

HÖJDDANPASSA:
Cable finns i höjderna: 10, 17, 22 och 27 mm. 

FÖRSTÄRK MED MEDIUM DUTY:
Väljer du en matta med höjden 22 mm kan du även få den 
med en kraftigare konstruktion som kallas medium duty.

BRUNNSLÖSNINGAR:
Nuway Cable ger också möjlighet att addera olika typer av 
brunnslösningar. 

RULLA IHOP: Cable-system med öppen konstruktion kan rullas ihop, vilket dessutom underlättar vid städning av mattramen

cable
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Avskrapningslister i aluminium samt tuft av polyamidfibrer i fyra olika färgkombination.
NUWAY CABLE CORAL CLASSIC, ZON 2.

17 mm22 mm27 mm 10 mm

4744 Espresso

4701 Antracite

4727 Navy Blue

4730 Raven Black

3-RADIG BORST. ZON 1 OCH 2

22 mm 17 mm
Kan kombineras med Coral eller gummi.

GUMMILIST. ZON 1 OCH 2

27 mm 17 mm 10 mm
Kan kombineras med 3 rad borst ilägg.

BORST. ZON 1 OCH 2

22 mm 27 mmKan kombineras med Coral ilägg.

AVSKRAPNINGSLIST. ZON 1 OCH 2

22 mm
Kan kombineras med Coral, borst och gummi ilägg.
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För medelhård trafik i zon 1 och 2.

Nuway connect är valmöjligheternas matta som är enkel att forma på plats, 
vilket passar utmärkt för oregelbundet utformade entréer. Mattan finns i 
både öppen och stängd konstruktion, och kan lätt anpassas till antingen 
skrap- eller torkmatta utifrån dina krav. Nuway connect har dessutom  
utbytbara ilägg, som gör att den går att renovera över tid.

FÄRGKOORDINERA:
För zon 2 finns Coral i sex olika färger.

MIXA OCH MATCHA:
Alla fyra element, Coral, borst, avskrapningslist och gummilist kan mixas 
och matchas för att skapa den perfekta mattan. 

HÖJDDANPASSA:
Cable finns i höjderna: 10, 17 och 22 mm. 

RULLA IHOP:
Cable-system med öppen konstruktion kan rullas ihop, vilket dessutom 
underlättar vid städning av mattramen. 

Öppen konstruktion

Stängd konstruktion De utbytbara inläggen förlänger mattans livslängd.
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Avskrapningslister i aluminium samt tufft av polyamidfibrer i 6 olika färgalternativ.

NUWAY CONNECT CORAL CLASSIC, ZON 2.

22 mm 17 mm 10 mm

Mattor med 22 och 17 mm höjd har ett smalare utförande på aluminiumlisten än de på 10 mm.

EXEMPELFÄRGER

4701 Antharacite 4730 Raven black 4727 Navy blue

4764 Taupe 4744 Espresso 4750 Warm black

4-RADIG BORST. ZON 1 OCH 2
22 mm 17 mm 10 mm

GUMMILIST. ZON 1 OCH 2
22 mm 17 mm 10 mm
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Coral har ett stort sortiment av högkvalitativa och representativa entrémat-
tor, som hjälper dig att stoppa upp till 94 % av all smuts och fukt – redan  
innan den kommer in i byggnaden. Coral avskrapningszoner är helt enkelt 
ett mycket effektivt sätt att minska kostnaderna för städning, reparation  
och underhåll. 

Med vårt kalkyleringsverktyg på www.forbo-flooring.se kan du 
snabbt få tips om vilken entrématta som passar just dig.

Coral Classic - den optimala fuktabsorbenten

Coral Brush Pure - pålitlig produkt som passar in överallt

Coral Duo - jobbar bäst i alla utrymmen 

Coral Luxe - där utseende har högsta prioritet

Coral Welcome - där design möter miljö

Coral Brush Blend - funktionalitet som också ser bra ut 

Coral Grip - den optimala smuts- och grusborttagaren 

Coral Logo - förmedla ditt budskap genom din entrématta

Textila entrésystemens okrönta kung.  
Zon 3. 
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ZON 3

Coral Classic

Kulör: CCCC

Tillhörande ram: Forbo 304G

Coral Classic

Kulör: CCCC

Tillhörande ram: Forbo 304G

Coral Brush Pure

Kulör: 5714

Tillhörande ram: Forbo 304G

Nuway Tuftiguard HD Classic

Dubbla torklister

Konstruktion: Stängd

Kod: TPCXXAN2GY

ZON 2

Nuway Connect

Ilägg: Coral

Konstruktion: Stängd

Kod: 8XX 0CCCC0

Nuway Cable

Ilägg: Coral

Konstruktion: Öppen

Kod: 7XX STCCCC0

Nuway Tuftiguard Classic

Enkla torklister

Konstruktion: Stängd

Kod: TPHXXAN1GY

Nuway Tuftiguard HD Classic

Dubbla torklister

Konstruktion: Stängd

Kod: TPCXXAN2GY

ZON 1

Nuway Connect

Ilägg: Gummi

Konstruktion: Öppen

Kod: 8XX 510000

Nuway Cable

Ilägg: Gummi

Konstruktion: Öppen

Kod: 7XX STCCCC0

Nuway Tuftiguard Plain

Enkla torklister

Konstruktion: Öppen

Kod: TPHXXAN1

Nuway Tuftiguard HD Plain

Dubbla torklister

Konstruktion: Stängd

Kod: TPCXXAN2
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XX = Mattans höjd i mm (ex. 17)
CCCC = Kulörnummer på Coralinlägg (ex. 4701)

Snabbguide för  
entrésystem i olika zoner.
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Rengöring och underhåll
Entrésystemen från Nuway kommer – av uppenbara skäl – att vara ett av
de mest utsatta golven i en byggnad. Av den anledningen är en grundlig
och regelbunden rengöring avgörande för att bevara mattan under en  
längre period. Hur ofta de sedan bör städas avgörs av mängden trafik samt 
graden av nedsmutsning.

Nuways produkter är optimala för våra svenska väderförhållanden, då de klarar av att hantera allt från snö och slask till regn och smuts.

TIPS VID ENKLARE STÄDNING:

•  Dammsug golvet med borstvalsmunstycke.

•  Enklare fläckar tas bort med rent varmt vatten.

•  Svårare fläckar tas bort med hård borste.

TIPS VID UTFÖRLIGARE STÄDNING:

•  Ta ur mattan ur ramen.

•  Använd rikligt med vatten för att skölja mattan.

•  Använd slang eller en mattvätt med sprayfunktion.

•  Rensa ur ramen och återställ mattan.

•  Eventuellt kan högtryckstvätt användas för grundlig rengöring.
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RAMAR
Nuways ingjutningsramar finns i aluminium och mässing och 
är designade att förankras i cement – för en säker installation.

RAMPER
Våra ramper levereras färdigborrade och gerade  
i rätt vinkel efter dina mått.

T-PROFILER
Våra T-profiler separerar mattmodulerna och underlättar vid 
rengöring och vändning. De finns i aluminium, mässing och pvc.

Tillbehör
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Forbo Flooring ingår i den schweiziska 
Forbokoncernen och erbjuder ett 
komplett sortiment av golvprodukter 
för såväl företag som privatpersoner. 
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, 
vinyl- och parkettgolv förenar funktion, 
färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer.

FORBO FLOORING AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel. 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se
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