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Heymat Original Heymat+

ABSORBERING OG  
BESKYTTELSE 

Matten samler store mengder sand, smuss 
og vann 

Gummiunderlaget beskytter gulvet mot 
fuktighet

Matten samler store mengder sand, smuss og 
vann. 

Gummiunderlaget beskytter gulvet mot  
fuktighet

INNE- OG UTENDØRSBRUK Egnet for innendørsbruk Egnet for innendørs- og utendørs bruk.  
3D-mønsteret gir en god avskrapingseffekt  
og drenerer også regnvann godt

ENKELT VEDLIKEHOLD Støvsug matten regelmessig og vask ved  
60 °C etter behov 

Tørkes i tørketrommel eller liggende flatt

Rist og støvsug matten regelmessig.  

Spyl ved behov.

RESIRKULERTE  
MATERIALER 

Luv(tekstil) laget av 100% resirkulerte plast-
flasker (PET) 

Bakside laget av nitrilgummi  
- 20% resirkulert.

Luv laget av 100% resirkulerte plastflasker 
(PET) 

Bakside laget av SBR-gummi

LANG LEVETID Tykkelsen på luven og måten den er vevd på 
gir en veldig solid overflate som håndterer 
aktiv bruk

Tykkelsen på luven og måten den er vevd på  
gir en veldig solid overflate som håndterer  
aktiv bruk

FARGEBESTANDIG Fargene på matten vil holde seg over tid og 
vil ikke falme i sollys eller vask

Fargene på matten vil holde seg over tid og vil 
ikke falme i sollys eller vask

LIGGER STØDIG PÅ  
GULVET 

Baksidens gummiunderlag holder matten i ro 
på gulvet og gjør den stødig og trygg

Baksidens gummiunderlag holder matten i ro på 
gulvet og gjør den stødig og trygg

FLAMMEHEMMENDE Imøtekommer standard EN ISO 9239-1 Imøtekommer standard EN ISO 9239-1

ASTMA OG ALLERGI-
VENNLIG

Inneholder ikke hormonforstyrrende eller 
kreftfremkallende stoffer

Inneholder ikke hormonforstyrrende eller kreft-
fremkallende stoffer

Er det en dørmatte? 
Er det en rye? 
Er det et gulvteppe? 

Kvalitetene vi tilbyr
Heymat tilbyr matter i to kvaliteter:  
Heymat Original og Heymat+ 

Ja. Alle tre. Men fremfor alt er det en Heymat, og en Heymat er noe helt for seg 
selv. Den er like hardfør som den er fin å se på. Den egner seg både ute og inne. 
Den kommer fra en liten gründerbedrift i Mo i Rana, men du finner den like 
gjerne i Paris, New York og Tokyo
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Størrelser

Heymat tilbys i et bredt utvalg av størrelser og dimen-
sjoner. Vær oppmerksom på at noen design kun er til-
gjengelige i enkelte størrelser. Bruk Produkt- og prisliste 
for detaljert informasjon om dette

Kvalitet Bredde og lengde Høyde
Heymat Original 35 X 50 cm 7 mm 
Heymat Original 60 X 85 cm 7 mm
Heymat + 60 X 90 cm 11 mm
Heymat Original 85 X 115 cm 7 mm
Heymat + 85 X 130 cm 11 mm
Heymat Original 85 X 150 cm 7 mm
Heymat Original 85X 250 cm 7 mm 
Heymat Original 45 X 100 cm 7 mm
Heymat Original 45 X 150 cm 7 mm 
Heymat Original Ø 100 cm 7 mm 
Heymat Original Ø 150 cm 7 mm 
Heymat Original Ø 195 cm 7 mm 

Spørsmål og svar

Kan matten brukes på gulv med varmekabler?  
Mattene tåler fint varmekabler. Ulike gulvbelegg kan 
imidlertid være følsomme for tildekning og siden Heymat 
har en bakside av gummi anbefales det å sjekke gulvet 
regelmessig de første ukene.  
 
Vil Heymat misfarge gulvet? 
En Heymat skal ikke misfarge gulv. Vær oppmerksom på 
at noen PVC-gulv kan reagere på gummi, så sjekk gjerne 
dette først. 
 
Kan Heymat bestilles i tilpassede størrelser? 
Ja. Dette gjelder for følgende design: Eine, Lyn, Hagl og 
Hand. Vi tar forbehold om at enkelte design ikke kan 
tilpasses alle dimensjoner. Sjekk med oss på forhånd.  
 
Hvilket vaskemiddel bør brukes når du vasker Heymat 
original? 
Bruk vaskemiddel uten blekemiddel 


