
 
 

 
 ISO 9001:2015

ISO 50001:2018
NR.00189/2
NR.00061/1

|  Bakre område: utpräglad lutning 
med avfasning

 ›  Vätskor dräneras lättare

 ›  Skyddar leder, ingen snubbelkant

|  Integrerad kant i huvudändan med 
försänkta fästpunkter

 ›  Underlättar professionell montering

 

Vårt original, Softbed,  
får en uppgradering!

Färre komponenter: enklare montering

Förbättrad mjukhet

Optimerad lutning: torrare liggytor

Softbed LongLine 
Madrasskomfort i 2 skikt

NYTT

ALLT I ETT:
Lutningen och kanten är 
integrerade i övermattan



Softbed LongLine 
Kontinuerligt system i 2 skikt

|  TJOCKLEK
    ca 5 cm

|   UPPBYGGNAD I 
2 SKIKT

 
|  KOMFORT

Endast för frihängande  
båsavskiljare

MÅTT

  TJOCKLEK BREDD LÄNGD
Softbed LongLine ca 5 cm 
bestående av:
 Softbed LongLine  17 mm 180 cm 2,5 - 35 m
 (täckbeläggning)   i steg om 10 cm
 KRAI-PUR (Skumgummi) 33 mm 140 cm 200 cm
   

Sidoavslutningsprofil 
WELA-R/WS-R 170 (höger) 
och WELA-L/WS-L 170 (vänster)
BREDD: 9 cm, LÄNGD: 170 cm

TILLBEHÖR 
Mittprofil WELA-M/WS-M 170 
för att ansluta två mattor
BREDD: 13 cm, LÄNGD: 170 cm

MONTERING

Infästning i 
huvudkanten med 
2 - 3 spikplugg / 
liggplats, i 
profilerna med  
6 - 8 spikplugg 

| Uppbyggnad i 2 skikt 

 ›  Sömlös och bestående mjukhet för all belastning

| Skumgummiuppbyggd, foglös mjukhet inom rullkanterna
 ›  Stöder korrekt positionering av kon

  ›  Förbättrar halksäkerheten

| Smart rullkonstruktion
 ›   Integrerade tätningslister och smutsbarriärer minskar inträngningen av smuts och  

skyddar skumgummi

 ›  Trapetsformade stagsektioner över skumgummit förbättrar stabiliteten och hållbarheten

 ›  Förberedda, försänkta fästpunkter i framkanten gör installationen enklare

| Beprövad, lättskött hamrad yta

| Bakre område
 ›  Utpräglad lutning: främjar snabb torkning av liggytan

 ›  Avfasning: skyddar lederna, ingen snubbelkant

| Montering oberoende av indelning med båsavskiljare

De produkter som beskrivs här är endast avsedda för det 
beskrivna användningsområdena. Med förbehåll för teknis-
ka ändringar. För toleranser se www.kraiburg-elastik.de. 
Allmänna villkor gäller. Den tyska versionen av dokumentet 
utgör rättslig grund.

Din KRAIBURG-fackhandel:  Observera motsvarande KRAIBURG specifikationer och  
monteringsinstruktioner med användbara råd och tips.  
Du kan erhålla dem från din KRAIBURG återförsäljare eller 
på www.kraiburg-elastik.de.
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LIGGYTOR
› MJÖLKKOR

Skumgummi

Övermatta


