
Оригиналът 
Кобе
Входни изтривалки - класата говори сама за себе си

Origalmattan BulgariskB.qxd  09-12-09  13.51  Sida 1



2

съдържание страница

Функционалност и формиране 4-5

Кобе дренаж с решетка 21

Кобе дренаж с оттичане 21

Кобе де лукс 18

Кобе еко 19

Кобе основополагащи рамки 20

Кобе накрайници 20

Оригиналната Кобе 6-7

Оригиналната Кобе графит 10

Оригиналната назъбена Кобе 8-9

За изтривалките Кобе 3

Референции за изтривалките 
Кобе 16-17

Поддръжка и монтаж 14-15

Технически данни и екстри 12-13

Други продукти с марката 
„Кобе“ 22-23

Икеа, Елмхулт

Origalmattan BulgariskB.qxd  09-12-09  13.51  Sida 2



3

Кобе изтривалки
През 1944 г. започва инициативата срещу уличната мръсотия. На домакин на 

офис на шведската Стокхолмска частна банка му омръзнало от непрестанната 
нужда да се почиства пренасяната улична кал в сградата на банката. Той 
решил да реализира една своя идея, като постави рамка от дървени 
пръчици с наковани гумени ленти на входа на сградата.

Така се започва с първите изтривалки Кобе, та до днес в борбата 
срещу досадната мръсотия.

Добри резултати и до сега
Днес това са едни от най-ефективните и успешни изтривалки – оригиналите Кобе. Те

избърсват обувките само с едно преминаване през тях. Това е голямо предимство, особено когато
единственото място, където човек се грижи за подметките на обувките си e дома, защото се налага всеки 
сам да почиства замърсеното след себе си. През годините, от създаването на първата Кобе изтривалка до сега,
ние станахме експерти в нашите решения за „встъпително“ изчистване. Предлагаме пълен асортимент на
входни изтривалки и принадлежности. Най-ефективната изтривалка е оригиналът Кобе. Ние знаем всички
ценни качества на входните килимчета.

Терминал Фрихамнен на Талин, Стокхолм
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Никой не трябва да спира!

Бъдете предвидливи!
Една голяма част от мръсотията, която се внася в

сградата може да бъде спряна съвсем лесно и
ефективно. Правилното решение от самото начало
е да се коригира пропускът с нов план за зоната за
избърсване на новия етаж от скицата. Кобе може да
ви помогне!

грешно правилно

лошият 
цикъл

добрият 
цикъл

Една добра инвестиция
Една добре оформена зона за изтъркване дава много преимущества в бъдещето - за хората, околната среда,

пода и финансите.

нов под
изобилие от
риба

живото-
поддържащи
водорасли

препарати

лесно почистване

спирач на
мръсотията

лесно
почистващ се
под

здрави хора

калкулирани
разходи

пясък и чакъл

пясък и чакъл

препарати

увеличени 
разходи

полиране

забърсване

мръсни
обувки

Летище Скавста, Никьопинг
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Правилната дължина
В един обществен коридор почти никой не спира

да си изтърка обувките. Обикновено човек си влиза
с мръсотията. За да се постигне оптимална
функционалност е важно зоната за изтъркване да
има правилната дължина и широчина като на
входния трафик. Добре е тази област да заема поне
три стъпки с всеки крак.

текстил

оригиналната
изтривалка Кобе

грапава
решетка

1. Грапава решетка
Грапава решетка пред входа,
която да издържа влиянието на
времето и вятъра. Повече
информация на страница 22-23.

3. Зона с текстил
Зона за текстилен материал, който
се поставя след изтривалката
Кобе, за да поеме по-фината
мръсотия от подметките на
обувките. Повече информация
на страници 22 и 23.

2. Изтривалката Кобе
Оригиналната изтривалка Кобе,
която използва агресивни гумени
криви, като повърхност с по-
голямо триене при ходене по нея,
без да се прави каквото и да било
усилие за изтъркване. Повече за
оригинала Кобе на страници 6 до
17.

Мол Гарнизунен, Йостермалм, Стокхолм

1 Първата зона за изтъркване е като грапава 
решетка, която е разположена пред входната 
врата, на нивото на земята. Тази решетка е особено 
полезна през зимата, за да спира калта и кишата,
внасяна от влизащите хора в сградата. Препоръчва 
се да се направи по-дълбока основа на изтривалката,
за да не се налага решетката да се повдига често 
за почистване на насъбралата се кал.

2 Във втората зона, оригинална изтривалка Кобе 
се вгражда в пода. Обикновено тя се поставя по 
дължината на уплътненията на вратите.
Представлява повърхност от агресивни гумени 
криви с голямо триене при преминаване по нея.
Влагата, чакълът и пясъкът се прихващат от 
подметките на преминаващите при огъването на 
гумените криви и връщането им в първоначалното 
положение. Събирането на мръсотията и влагата 
е целогодишно.

Няколко зони за изтъркване и най-добро действие
3 Третата зона е от текстил - тя може да е застлана

или също вградена на определено място в пода.
Целта на тази зона е да поема фината мръсотия 
или да поема остатъчната влага от подметките на 
обувките.

1

2

3
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Една по-добра среда около входа
Оригиналната Кобе е комбинация от стъргалка и изтривалка

за пред сградата и вътре в нея. Вълнообразните гумени ленти се
превръщат в сила от ресни при натиска от преминаването през
изтривалката – те изчеткват подметките на обувките и отнемат
чакъла, пясъка, мръсотията и влагата от тях. Няма нужда от
специални усилия за изтъркване на обувките. Мръсотията, която
изпада от подметките, попада между вълнообразните гумени
криви в определеното за нея място. Така оригиналната Кобе
може да поддържа постоянно изтъркващия ефект. Затова при
планирането на нов вход е важно да се прецени оптималната
дължина на изтривалката така, че да поеме поне три стъпки 
за всеки крак. Оригиналната Кобе има две лица и трябва да се
обръща поне веднъж в годината, за да се износва равномерно и
от двете страни.

Височината на Кобе е 18 или 22 милиметра.
Стандартната височина е 22 мм. Изтривалки 
с 18 мм височина прилягат добре на 
основи с дълбочина от 15 до 19 мм.

Мебелният магазин Мио, до Кралския завой в Стокхолм. Изтривалките са по-твърди заради количките.

Спортна зала в Хостад, Стокхолм

Оригиналната Кобе
Шведски оригинален продукт от повече от 60 години 
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Технически данни

Плоска Алуминиева сплав EN AW-6005-A-T6 
пръчка размери 12 x 4,5 мм.

Гумени ленти Твърда смес, специално 
предназначена за големи разлики в 
температурата. EPDM 70° подпора, 
размери 22 x 3,7 мм

Краен профил U 18 x 18 x 2 мм

Височина Стандартни 22 мм или 18 мм. При 
вграждане в пода е необходима 
дълбочина от 15 до 19 мм.

Размери Максималните размери са от 2000 
мм x 5000 мм. По-големите области 
се поделят на части. Могат да се 
направят почти всякакви форми по 
изисквания на клиента. Работи се с 
шаблон на мястото.

Връзки Гумените ленти са прикрепени към 
алуминиевите пръчки с помощта на 
специални нитове. В структурата 
има прекарана тел от неръждаема 
стомана с диаметър Ø 2.3 мм

Тегло Около 12 kg/m2

Подсилващ Подсилени гумени ресни
ефект

Обработка на Алуминий в натурален цвят или 
повърхността анодизиран в черно и златисто.

Екстри Допълнителна твърдост за колички 
за пазаруване.

Хотел Кларион, Сьодермалм, Стокхолм

Хотел Ривал, Сьодермалм, Стокхолм
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Доброто качество става по-добро!

Оригиналната назъбена Кобе!

Изтривалка със стъргалка 
Допълнително подобрение в борбата с мръсотията е

назъбеният оригинал Кобе. Основната конструкция е на
оригиналната Кобе, но с назъбени гумени грапавини и с
по-добра изстъргваща и противохлъзгаща способност.
Наличието на две еднакви страни спомага за по-добро
изсушаване и почистване. Зъбците от долната страна
поддържат известно разстояние между самата изтривалка
и вдлъбнатината, в която е поставена. Така влагата се
изпарява и се задържа по-голямо количество прах.
Препоръчва се поне веднъж годишно да се сменя 
работната страна на изтривалката.

Шведският технически изследователки 
институт направи тестове за 
изстъргващия ефект на 
изтривалките - резултатът 
е с цели 13.4% по-добър 
от показателите на 
изтривалките без зъбци.
Зъбчатата изтривалка Кобе 
е защитена с патент.Становището на шведския

научноизследователски институт може

да се намери на www.kabe-mattan.se.

Икея, Йоребру
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Технически данни

Плоска Алуминиева сплав EN AW-6005-A-T6 
пръчка размери 12 x 4,5 мм.

Гумени ленти Твърда смес, специално 
предназначена за големи разлики в 
температурата. EPDM 70° подпора, 
размери 22 x 3,7 мм.

Краен профил U 18 x 18 x 2 мм

Височина 22 мм

Размери Максималните размери са от 2000 
мм x 5000 мм. По-големите области
се поделят на части. Могат да се 
направят почти всякакви форми по 
изисквания на клиента. Работи се с 
шаблон на мястото.

Връзки Гумените ленти са прикрепени към 
алуминиевите пръчки с помощта на 
специални нитове. В структурата 
има прекарана тел от неръждаема 
стомана с диаметър Ø 2.3 мм.

Тегло Около 12 kg/m2

Обработка на Алуминий в натурален цвят или
повърхността анодизиран в черно и златисто.

Екстри Допълнителна твърдост за 
количките за пазаруване.

9
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Друг цвят като алтернатива
Кобе изтривалка със сива гума е алтернатива или

добра комбинация с оригиналните Кобе с черна
гума. Както и при черната Кобе, първичното
предназначение е да се спре мръсотията и влагата,
която остава по пода. Разликата е в цвета на гумата.
Може да се направят опростени геометрични шаблони
на входа, ако мястото позволява това.

10

Оригиналната Кобе графит
Същата добра функционалност, но с други възможности!

Входът на Държавната шведска телевизия, Стокхолм

Търговски център/Улрицехалм
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Плоска Алуминиева сплав EN AW-6005-A-T6 
пръчка размери 12 x 4,5 мм. 

Гумени ленти Твърда смес, специално 
предназначена за големи разлики в 
температурата. EPDM 70° подпора, 
размери 22 x 3,7 мм.

Краен профил U 18 x 18 x 2 мм.

Височина Стандартни 22 мм или 18. За 
вграждане в под е необходимо 
място с дълбочина от 15 до 19 мм.

Размери Максималните размери са от 2000 
мм x 5000 мм. По-големите области 
се делят на части. Могат да се 
направят почти всякакви форми по 
изисквания на клиента. Работи се с 
шаблон на мястото.

Връзки Гумените ленти са прикрепени към 
алуминиевите пръчки с помощта на
специални нитове. В структурата 
има прекарана тел от неръждаема 
стомана с диаметър Ø 2.3 мм.

Тегло 12 kg/m2

Подсилващ Подсилени гумени ресни
ефект

Обработка на Сивият Кобе се предлага с
повърхността алуминиев, натурален цвят или 

анодизиран в черно и златисто.

Екстри Допълнителна твърдост за детските 
и пазарните колички.

11

Технически данни

Кръглата арена в Стокхолм
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Технически данни и екстри
Подробности за оригиналната Кобе

Раздвижени входове
Дълготрайна свобода с естетика и запазена

функционалност. Оригиналната изтривалка Кобе,
може да бъде поставена пред или на входа на сградата
и да бъде изработена в правоъгълна, кръгла или
друга форма, по изисквания на клиента. Желаната
форма се изработва по скица или шаблон.

Големина /размери
Изтривалките Кобе модат да бъдат изработени в

различни размери по поръчка. Максималните
размери на една част са 2000 x 5000 мм (A (широчина)
x B (височина)). Може да се изработят изтривалки в
най-близката форма - според клиентските изисквания.

Елате при нас, позвънете или изпратете е-mail!
А = широчина на изтривалката В

 =
 в

ис
оч

ин
а 

на
 и

зт
ри

ва
л

ка
та
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Структура
Оригиналната Кобе е съставена от наредени

алуминиеви пръчки с гумени ленти, които са
прикрепени с помощта на специални нитове. В
структурата има прекарана тел от неръждаема
стомана с диаметър Ø 2.3 мм. Двата края на
изтривалката са оформени с краен профил.

оформен край

гумена лента

стоманена тел

плоск апръчка

нит

Подсилване на изтривалката
Изтривалките, подложени на по-интензивно въздействие, като

количките за пазаруване, се предлагат в подсилен вариант.
Подсилването се състои от допълнителна гумена обвивка, която
се слага при вградената тел. Подсилената изтривалка може да
бъде използвана и при наклонени подове в комбинация с
допълнителни прикрепящи 
гвоздеи в основата.

Ние гарантираме, че
подсилените изтривалки 
могат да понесат тежестта 
на пазарни колички до 200 кг.

подсилване

Алтернативи за външен вид
Кобе се предлага в натурален алуминиев цвят или анодизиран
алуминий в черно или златисто.

Гаранция на оригинала Кобе
2 години

Гаранцията започва от месеца на поставянето и включва безплатна поправка 
на правоъгълните изтривалки при грешка, причинена от поставянето или при 
фабричен дефект. Гаранцията не покрива не използвани изтривалки и не включва 
разходите по транспорта и поправките на умишлено причинени повреди или ако 
изтривалките не са поставени според изискванията.

Гаранция на Кобе графит и зъбчатата Кобе
2 години

Гаранцията е 2 години за Кобе графит и назъбената Кобе. Условията за гаранцията 
са същите както при оригинала Кобе.

Екологичност
Изтривалката Кобе е напълно рециклируема. Изхабените изтривалки се изпращат за 

рециклиране. Цялата декларация за рециклируемост се намира на www.kabe-mattan.se.

Kåbe Originalmattatillverkas av Kåbe-Mattan AB. Etabl. 1950.Gropen, 716 93 Fjugesta. Tel. 0585-255 50. Fax. 0585-255 59.E-post: mail@kabe-mattan.seHemsida: www.kabe-mattan.se

AnvändningsområdeAvsedd för entréer med gångtrafik och kundvagnar (förstärkta mattor för kundvagnar max 200 kg).
Mattan är handikappanpassad.

Installation: Placeras på fast och plant underlag. Nedsänkt eller ovanpå golv, i vissa fall med skyddsram.

Skötsel 1: Mattan rullas upp och den underliggande smutsen avlägsnas normalt 1 gång/vecka.
Själva mattan behöver inte rengöras.Skötsel 2: Mattan bör vändas minst 1 gång/år för jämnt slitage.

ÅtervinningNär mattan en gång är förbrukad returneras den till vår fabrik för återvinning.
Adress: Kåbe-Mattan AB, Gropen, 716 93 Fjugesta.

10 års garantiräknat från leveransmånaden.
Helt kostnadsfria reparationer av rektangulära mattor gällande fel orsakade av material och

fabrikation samt av naturligt slitage. Garantin omfattar inte kostnader för transporter eller 

reparationer av fel orsakade av uppenbar åverkan och om mattorna icke använts, installerats
eller skötts enligt ovanstående anvisningar.Faktura/garantibevis nr: 46768

Kund: P & B Golv ABObjekt: Trollhättans TidningLeveransdatum: 2006-10-11Gropen den: 21/12-2006
Kåbe-Mattan AB

Magnus Östlund

Origalmattan BulgariskB.qxd  09-12-09  13.52  Sida 13



14

Оригиналната изтривалка Кобе е конструирана, така че да изтърква
ефективно пясъка, мръсотията и влагата от подметките на обувките.
В структурата и под нея остава голямо количество пясък и дребен
чакъл, без изтривалката да изглежда замърсена. За разлика от повечето
други изтривалки, Кобе не изисква усилия за повдигане, за да се почисти
от пясъка и камъчетата. При почистване се използва кука с ръкохватка,
която се закача в стоманената тел и с леко повдигане изтривалката се
прегъва на 15 см. Навива се, така че пясъкът и камъчетата могат да се
почистят с прахосмукачка или метла. По-дългите килими може да се
навият от двете страни.

Изтривалката Кобе е с две работни лица. Тя трябва 
да бъде обръщана поне веднъж годишно, за да 
се износва равномерно и да може да се 
използва дълго време.

Допълнителни инструкции има 
на сайта www.kabe-mattan.se.

Ето това са грижите по изтривалката Кобе

Никакво вдигане на тежести!

Поддръжка и монтаж
Свийте изтривалката на руло и почистете мръсотията
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Повече информация за подсилените изтривалки на страница 13.

1. Непосредствено поставяне на пода
Препоръчва се изтривалките, които се поставят по 

наклонени повърхности или стълбища да бъдат закрепени 
с гвоздеи, за да не се изместват от определеното място. При 
наклон изтривалките трябва дори да са подсилени.

Повече информация на страница 20.

2. Обграждане на изтривалката на пода
Изтривалката може да е в комбинация с накрайник от 

тип 1 в предния и задния ръб, за да се избегне спъване.

3. Частично обграждане на изтривалката на пода
За изтривалка, която ще се монтира непосредствено 

до праг или стълбище, се предоставя накрайник от тип 
1 за фронталния ръб.

4. Пълно обграждане на изтривалката на пода
Накрайникът от тип 2 е за цялостно обграждане на 

изтривалката. Лайсната е стабилизирана и допълнително 
може да бъде фиксирана с винтове.

5. Частично пълно обграждане на под
Накрайникът тип 2 може да бъде използван за обграждане 

само от две или три страни, ако изтривалката се поставя 
непосредствено до праг или стълбище. Тогава лайсната 
трябва се монтира стабилно с винтове.

6. Вграждане в пода
Изтривалката се вгражда на дълбочина 20-22 мм. За 

да се предпазят краищата, на определеното място се 
препоръчва обграждаща рамка в основата.

7. Частично вграждане в пода
На изтривалките, които се вграждат на 15 мм дълбочина 

се поставя специална рамка отпред и отзад. За вдлъбнатини 
от 15-19 мм се използват изтривалки с височина 18 мм.

Повече информация на страница 21.

8. Изтривалката над дренаж с оттичане
Един допълнителен дренаж Кобе действа като истински 

филтър за праха. Може да се предостави с или без водна 
възглавница.

9. Изтривалка над дренаж с решетка
За да се получи самопочистващ ефект, изтривалката 

може да се постави върху решетка Кобе в една по-дълбока 
вдлъбнатина.

Инструкции за инсталация на изтривалките Кобе
Основното правило е винаги да поставяте изтривалката на твърдо и равно място

непосредствено поставяне на входа пълно обграждане на изтривалката на пода изтривалка над дренаж
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Референции
Изтривалки за всякакви обстановки!

2 3

9

1 Музеят на модерното изкуство,
Стокхолм

2 Галерия в Верстермалм, Стокхолм

3 Икеа, Елмхулт

4 Педагогическият факултет, Стокхолм

5 Мол NK, Стокхолм

6 ОНОФ, Халмстад

7 Градината на Милле, Стокхолм

8 Офисът на застрахователната
компания Скандия, Стокхолм

9 Елмия, Йоншопинг

10 Офисът на Electrolux, Стокхолм

11 Главният офис на Пощите, Солна

12 Главен офис на SKF, Гьотеборг

5

4
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четириъгълен Алуминиева сплав EN AW-6063-T6
профил размери 12 x 12 x 1мм.

гумени ленти Черни или сиви. Твърда смес, 
специално предназначена за 
големи разлики в температурата. 
EPDM 70° подпора, размери 
22 x 3,7 мм.

краен профил U 18 x 18 x 2 мм

височина 22 мм

Размери Максималните размери са от 
1740 мм x 2000 мм за част.

Връзки Структурата се държи от тел от 
неръждаема стомана с диаметър 
Ø 2.3 мм.

Тегло 11 kg/m2

Обработка на Алуминиевите рамки може да са в
повърхността натурален цвят или анодизирани в 

черно и златисто.

18

Пазителката на дамските токчета

Рамка от четириъгълен профил
„Кобе де лукс“ е разработена за антре, където

опазването на дамските токчета трябва да се
комбинира с функционалността на изтривалка. „Кобе
де лукс“ е направена със същата цел като
оригиналната „Кобе“, но с рамка от четириъгълен
профил, обвит с вълнообразна гума. Заради дамските
обувки дистанцията между пръчките е малка.
Изтривалката се навива и има две лицеви страни.

„Кобе де лукс“ се препоръчва само за входни 
помещения.

Кобе де лукс

Технически данни
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дървени бор с размери 17 x 12 мм.
пръчици

гумени ленти Черни или сиви. Твърда смес, 
специално предназначена за големи 
разлики в температурата. EPDM 
70° подпора, размери 22 x 3,7 мм

краен профилДъб, размери 20 x 22 мм с месингова
обшивка

Височина 22 мм

Размери Максималните размери са от 
1500 x 2000 мм за част.

Връзки Гумени ленти са приковани с нитове
към дървените пръчици. Структурата 
се държи от тел от неръждаема 
стомана с диаметър Ø 2.3 мм.

Тегло Около 19 kg/m2

обработка на Дървените пръчици са обработени 
повърхността с безир и са лакирани.

19

Изтривалка от естествен материал

Кобе еко

Изключителна класика
Естетична входна изтривалка за специални антрета
– функционална и с добър дизайн.Това е оригиналният
модел на първата изтривалка „Кобе“, но с нова визия.
Изградена от дървени пръчици и гумени ленти по
начина, по който се е появила през 1940 година. „Кобе
еко“ се препоръчва само за входни помещения.

Оригиналният модел 
с нова визия

Технически данни
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Основополагащи рамки и
накрайници Кобе

Накрайници Кобе
Накрайниците Кобе от тип 1 или 2 се използват при

обособяване на изтривалката, монтираща се на под,
поради липса на възможност за вграждане в под и
налагащо се подобрение за по-добро изтъркване на
обувките в антрето. Лайсните са удобни и за
намаляване на риска от подхлъзване и за предпазване
на краищата на изтривалката.

Повече информация за тези продукти има на
www.kabe-mattan.se

Основополагащи рамки Кобе
Основополагащите рамки Кобе са изработени от специална

алуминиева сплав, която да не ръждясва и да е стабилна в
комбинация с бетон. Никакво допълнително действие не се
налага преди отливане на мястото за рамката. Предлагат се,
също в жълт и черен цвят.

Рамки Кобе са много лесно управляеми, благодарение на
лекотата си.

Материалът на изработка е поцинкована стомана, неръждаема
стомана или месинг.

За плътно монтиране
Рамките Кобе за вграждане в под се 

предоставят в желаната големина с 
изрязани под ъгъл накрайници за лесно 
и плътно монтиране. Монтирането е 
бързо и с ниски разходи.

Сглобяване във фабриката
Рамките за вграждане се сглобяват във 

фабриката и стандартно се предоставят 
с въртящи се скоби, които са свързани с 
нит за долния фланец. Скобите се въртят 
лесно в различни посоки.
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Кобе дренажи и сифони 
за оттичане

Кобе дренажна решетка
Поцинковани плоскости, може да се поставят над

стоманено легенче и да поддържат оригинала 
Кобе. Така мръсотията от обувките попада долу 
в празнината през изтривалката и решетката и
изтривалката е почти самоподдържаща се през
цялата година. Насъбраният прах има нужда да се
отстрани може би от 1 до 2 пъти годишно, в
зависимост от интензитета на трафика и сезона.

Дренажът Кобе е основа от гладка и стабилна
плоскост, с дупчици.

Кобе дренаж с оттичане
Сифоните за оттичане Кобе са от неръждаема

стомана SS 2343. Те се разпололагат под оригиналните
изтривалки Кобе и се свързват с канализацията за
отвеждане на водата. Сифоните се предоставят в два
модела 600 S със сито, легенче и ръкав за свързване
и 600 VLS със сито, легенче и отвеждащ ръкав, с
водна възглавница. Сифоните се предоставят с
поддържащи скоби, така че да може да се завъртват
в различни посоки при монтаж.

За повече информация за тези продукти 
www.kabe-mattan.se

600 S

600 VLS
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Доставчик на всички видове изтривалки

Кобе предлага дори по-голям избор от изтривалки
представени в тази брошура, като комбинирани,
гумени, пластмасови, кокосови, текстилни
изтривалки и грапави решетки с или без крачета.

Повече информация за тези продукти, се намира на
www.kabe-mattan.se.

Гумени изтривалки
Кобекс Сеньор

Изтривалка от безшевни вълнообразни шаблони,
от естествен каучук, с мрежовидна обратна страна.
Дебелината на изтривалката е 20 мм.

Кобекс Джуниър
Подобна на Кобекс Сеньор, но с дебелина от 10 мм.

Кобекс ластична изтривалка
Безшевна изтривалка на прави бразди от естествен

каучук, в черно или сиво.

Кобекс пръстеновидна изтривалка
Безшефна, отводняваща се изтривалка от естествен

каучук.

Кобекс пръстеновидна изтривалка с четки
Пръстеновидна изтривалка с пластмасови четки

за увеличаване на остъргващия ефект.

Изтривалки ягуар
Входна изтривалка с вградени части.

Изтривалки лъв
Входна изтривалка с вградени части.

Комбинирани изтривалки
Кобе комби четка – текстил и гума

Предпазваща дамските токчета и трудно износваща
се, нагъваща се изтривалка от алуминий, в следните
разновидности: Кобе комбинирана четка, Кобе
комбиниран текстил и Кобе комбинирана гума.

Кобе мултигард
Комбинирана като остъргваща и изтъркваща

изтривалка, предпазваща дамските токчета, с две
страни за вътрешна, стайна употреба.

Броксофлес
Изтривалка, която се сгъва на руло, изработена от

алуминий и с черни четчици.

Кобе Коротек
Домашна изтривалка за външна и вътрешна

употреба, която предпазва дамските токчета. Може да
се комбинира и с друг вид изтривалки с остъргващи
четчици, текстил, редове от четчици, текстил и гума
в голямо разнообразие от цветове.

Изтривалки Кобе

Летище Стурупс, Малмьо 
Специална решетка Кобекс с набраздени гумени ленти
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За повече информация на тези продукти посетете
www.kabemattan.se.

Пластмасови настилки
Астро Турф

Класическата „тревна” изтривалка с нейните
израстъци издрасква и събира мръсотията от обувките.

Кобе АПМ
Изтривалка за работното място и интензивен

трафик и правостоене.

Номад Тера 8100
Отводняваща пластично-бримчена изтривалка с

дебелина от 16 мм.

Номад Тера 6050
Пластично-бримчена изтривалка с плътна основа

и дебелина от 9 мм.

Кобе Лупе
Изключително издръжлива и лесно почистваща

входна настилка с два цвята за вътрешния вход.

Изтривалки от кокос
Кобе текстил от кокос

Изтривалките от кокосов текстил с вертикално
поставени фибри от най-високо качество. Предлагат
се в три цвята: светъл натурален, червен и черен.

Текстилни изтривалки
Кобе корал активна четка

Една абсорбираща изтривалка от текстил, за фина
мръсотия и влага, която да се намира непосредствено
след изтъркващата изтривалка.

Кобе корал класик
Входна текстилна изтривалка за стълбище или

коридор. Намалява подхлъзването.

Изтръргващи решетки
Кобекс специална решетка

Самоподдържаща се изтривалка, от горещо
позинкована мрежа, която предпазва дамските
токчета. Предназначена е за външна употреба,
която издържа на времето и вятъра. Предлага в две
разновидности. С накован стоманен профил или с
вграден гумен слой за по-малък риск от подхлъзване.

Правоъгълна решетка Кобекс
Изтъркваща решетка с плосък профил, от горещо

поцинкована стомана и пластмасови ленти в две
посоки.

Кобекс СМ решетка
Входна решета от подсилен метал за малки

антрета, с качества за добро изтъркване и висока
пропускливост.

Кобе пресована решетка
Здрава изтъргваща решетка от горещопозинкована

стомана, която издържа голямо натоварване.

Кобе комбинирана с
черна четка

Кобе мултигард

Астро Турф

натурален кокосов
текстил

Корал дуо

Кобекс
сеньор

Кобе комбинирана с
червена четка

Кобекс джуниър

Кобекс набраздена

Кобе АПМ

Номад Тера 8100

специална решетка

специални решетка с
гумени ленти

Кобекс набраздена
решетка

Броксофлекс

Кобекс коротек

Кобекс
пръстеновидна гума

Номад Тера 6050

изтривалка ягуар

Кобе Лупе Корал Класик

червен кокосов
текстил

черен кокосов
текстил

кръгла гума с
четчици

Кобе корал активна
четка

изтривалка лъв

Кобекс СМ решетка

Кобе пресована
решетка
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Кобе-Матан АБ

Групен • SE-716 93 Фюгеста • Швеция
тел. +46 (0)585 255 50 • факс. +46 (0)585 255 59
mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Ние си запазваме правата за промяна.

МЖ Груп ООД

ул. „Кутловица” No 33 • ап.13 ет. 5 • кв. Редута • 1505 София
тел. +359 (0)897 467 459 • тел. +359 (0)893 716 680
www.mggroupbg.com • office@mggroupbg.com
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Искаш ли да знаеш какво може 
да предложи Кобе?

Посети www.kabe-mattan.se

MG GROUPMG GROUP
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