
Temperature matters

COMBITHERM 
termo afdækningsmåtter

Bevarer temperaturen og 
reducerer energiforbruget

COMBITHERM termo afdækningsmåtter er en effektiv løsning 
til nat- og weekendafdækning af køle-/frysemøbler.

Mærkbare fordele

• Produceres i forskellige modeller
• Reducerer elforbruget med op til 40% 
• Høj isoleringsevne
• Stor styrke og lang holdbarhed
• Fleksibel – optimal tilpasningsevne 
• Pladsbesparende
• Miljøvenlig bortskaffelse
• Gift- og støvfri – kræver ikke værnemidler

Fremstillet af 

78%
EU GENBRUGS

MATERIALE

– rPET fra genanvendte 

vandflasker.



Temperature matters

COMBITHERM termo afdækningsmåtter med høj isoleringsevne

Den effektive løsning til nat- og weekendafdækning af køle-/frysemøbler. Hygiejnisk og let at renholde. 
Dokumenteret energibesparelse op til 40% . Forlænger kompressorens levetid. Hurtig af- og påmontering. 
Minimal pladsbehov på lager. 

Kundeudtalelse SuperBrugsen
“Måtterne rulles ud på kølediskene, hvor de isolerer 
og holder på kulden, så køleanlægget ikke kører nær 
så meget. Måtterne rulles sammen lige inden åbning 
og lægges på en vogn, som rulles ud i baglokalet, 
for så at blive taget frem igen ved lukketid. Måtterne 
har indbygget nogle tynde stænger, som gør at de 
holder faconen hen over køledisken. Og de fås i for-
skellige størrelser.

– Når strømmen er så dyr, er vi simpelt hen nødt at 
gøre noget for at mindske elforbruget. Så nu har vi 
genindført brugen af afdækningsmåtter i forretnin-
gen. Investeringen er hurtigt tjent hjem igen med 
det prisniveau på energi”, siger Steffen Christensen, 
SuperBrugsen (Ry).
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Pladsbesparende
Takket være isoleringsmaterialet Polywool® kan 
COMBI THERM afdækningsmåtten komprimeres, 
så den optager mindst mulig plads under såvel 
oplagring som transport. Kort tid efter udpakning er 
måtten udfoldet til sin fulde højde.

Tekniske specifikationer
Folie: PP

Farve: Sølvgrå

Isolation: Polyesterfiber, 120gr. pr. m²

Standard dim.: B 108 × L 100-650 cm

Art. Nr.: AFD10SP - AFDS65SP

“

Levetid
Der findes talrige eksempler på, at professionelle 
slutbrugere har genbrugt COMBITHERM termo 
 afdæk ningsmåtter i mange år.


