
 

 

Protego, det limfria alternativet från Gislaved Folie   

Sedan 2018 har Gislaved Folie arbetat med att ta fram en slitstark matta för extrema miljöer. 

Resultatet från fullskaliga tester och responsen från våra kunder har uppvisat fantastiska resultat  

Mattan, som vi varumärkt med namnet Protego (skydda), är definitivt en högkvalitativ produkt som 

lever upp till sitt namn.  

Gislaved Folie tar ansvar och sätter sitt miljöarbete i stort fokus. Spill från egen 

produktion samt till viss del även återköpt spill från våra kunder återanvänds när vi tillverkar  

Protego. Konstruktionen innehåller mer än 70% återvunnet material och en produktion som omfattar 

ca 1000meter färdigställd Protego innehåller 2,5ton återanvänt spill.  I och med sin unika 

konstruktion är mattan 100% återvinningsbar 
Mattans bredd är som standard 1200mm och rullängderna som finns i lager är 5, 10, 12 samt 

20meters rullar. Färgen på toppskiktet är neutral grå och matchas mot RAL 7037. Tjockleken är 

1,9mm och är trots sin ringa tjocklek extremt stark. Mattans framsida framhäver grova raka vertikala 

linjer och innehåller gummi som gör mattan mjuk,följsam och stark.  Protego kan med fördel svetsas 

samman av yrkesskickliga hantverkare till en enda stor matta eller appliceras som en fritt liggande 

matta under bänkar i omklädningsrum, avbytarbås eller läggas i gångstråken mellan 

omklädningsrummen och ishallen med syftet att skydda eller förnya underliggande golvstruktur  

Mattor som används som skydd i ishallar och omklädningsrum måste vara slitstark och stå emot 

skären från vassa skridskor och samtidigt vara lätt att städa. Grus, jord och annat smuts som följer 

med skorna in i både omklädningsrum och kringytor runt isen är ett problem och därför har vi när vi 

utvecklat Protego, tänkt mycket på funktionerna kring just städning. Protego har en längsgående 

prägling vilket ger mattan ett räfflat utseende. Med sin konstruktion och prägling blir mattan mycket 

lätt att både damsuga och sopa ren från smuts. Protego klarar även av att man kör skurmaskin över 

ytan.  
Protego är trots sitt tunna utessende en medeltung grov matta och väger ca 2,5kg/m2. Friktionen 

som uppstår mellan matta och ytan man täcker över gör att den fixerar sig själv i underlaget och 

ligger helt still. När säsongen är över och underhållsarbetet i lokalerna ska påbörjas kan man utan 

större problem rulla ihop Protego och förflytta den till ett lämpligt förvaringsutrymme. 

Kundfokus är en viktig och för oss en mätbar kvalitetsparameter. Vi följer upp alla våra 

leveranser av Protego för att säkerställa att användaren är nöjd med sitt köp och att den fungerat väl 

vid installation. Idag kan vi även stolt presentera flera kommuner, föreningar och återförsäljare som 

använder sig av Protego i sina utrymmen 

Har ni behov av en ny och skyddande matta i era utrymmen? Välkommen att kontakta oss för 

rådgivning.  

 


