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Varför välja en is / snösmältningsmatta?
Med så många metoder för snöborttagning på marknaden kan det vara svårt att veta vilken metod som
passar bäst för dig.
Salt kan vara frestande att använda, men är kostsamt över tid eftersom det kräver konstant applicering,
är miljöfarligt och orsakar sprickbildning på vägar och gångar.
Snöskottning för hand är både tidskrävande och slitsamt.
Safesteps värmemattor är den absolut enklaste och mest ekonomiska lösningen på marknaden!

Safesteps värmemattor gör din vardag enklare

Safesteps värmemattor är elektriskt uppvärmda mattor avsedda för att ta bort snö- och isbildning
runt ditt hem eller anläggning. Mattorna har en rad olika användningsområden, de klarar av tung
påfrestning från både trafik och väder. Mattorna är tillverkade av ett elektriskt drivet värmeelement
mellan två brandsäkrade skyddande ytor av förstärkt SBR-gummi, vilket gör dem lika hållbara som ett
bildäck.
SPAR TID
OCH PENGAR

DU SLIPPER
SKOTTA

ELIMINERAR
HALKSKDOR

UNDVIK FARLIGA
KEMIKALIER

För priser eller för att beställa, besök www.safestep.se/varmematta
Ring oss på 010-130 70 80 | info@safestep.se | www.safestep.se
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Safesteps värmemattor

Jämför inte mer, Safestep har gjort valet för dig!
Vi erbjuder olika sorters mattor som kan konfigureras för att passa alla dina
behov: gångvägsmattan, trappmattan och dörrmattan.
Du kan se alla mattor och specifikationer samt göra inköp via vår webbutik
som privatperson och företag, självklart erbjuder vi även köp med faktura. Vi
har också ett bra team i kundsupporten för att hjälpa dig med eventuella
frågor. Vi på Safestep hjälper dig att finna den perfekta lösningen på dina
problem relaterade till halka.

Dörrmatta

Trappstegsmatta

Gångvägsmatta
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“

Vi köpte mattor för två trappsteg och
gångvägen på väg till vår badtunna
utomhus. Mattorna smälter snö otroligt fort,
och gör det bekvämt att gå fram och tillbaka
till poolen barfota. Safestep värmemattor är
ett måste om du äger en badtunna och
använder den under vintern.
Amanda, Jönköping

För priser eller för att beställa, besök www.safestep.se/varmematta
Ring oss på 010-130 70 80 | info@safestep.se | www.safestep.se
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Våra mattor:

Gångvägsmattan
Den här mattans storlek är 150cm X 50cm.
Gångvägsmattorna är konstruerade för att antingen stå ensamma(1)
eller anslutas med annan gångvägsmatta(2) eller trappmatta(3), med
sina egna vattentäta kontakter(4).
150cm

50cm

1

2

3

Till exempel: 5 stycket gångvägsmattor kan anslutas på en strömkabel
för att täcka en gångväg på ca 8 meter.
25’

Safesteps värmemattor kan endast anslutas till värmemattorna och går
alltså inte att ansluta med industrimattorna.
Varje grupp av värmemattorna som du kopplar ihop, kräver en
strömkabel/kraftenhet.
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“

Vi älskar våra mattor! Vintern i Kalix är
väldigt lång med mycket snö. Nu kan vi
gå fram och tillbaka till bilen utan att
riskera att halka och skada oss.
Jens, Kalix

För priser eller för att beställa, besök www.safestep.se/varmematta
Ring oss på 010-130 70 80 | info@safestep.se | www.safestep.se
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Våra mattor:

Trappstegsmattan
Denna mattans storlek är 25cm x 110cm
Trappmattan är konstruerad för att användas på utomhustrappor.
Seriekoppla mattorna till en enda strömkabel(1), anslut med en annan
trappstegsmatta(2) eller med gångvägsmatta(3).
25cm

110cm

1

3
2

Till Exempel: Koppla 3 trappmattor till 4 gångvägsmattor för att snöröja
vägen från dörren till bilen.

Safesteps värmemattor kan endast anslutas till värmemattorna och går
alltså inte att ansluta med industrimattorna.
Varje grupp av värmemattorna som du kopplar ihop, kräver en
strömkabel/kraftenhet.
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Hur många strömkablar behöver jag?

Du behöver en strömkabel för varje serie av värmemattor du har kopplat ihop med
varandra. Strömkabeln kopplar dina mattor till ett 230V eluttag och låter strömmen
färdas genom alla seriekopplade mattor.
Varje matta har en hon- och hankontakt. För att ansluta mattorna, anslut hanen på
en matta till honan på en annan matta. Strömkabeln kan bara anslutas till en
hankontakt.

När behöver jag en förlängningskabel?

I vissa fall kan du behöva en 0,5m förlängningskabel för att skapa längre avstånd
mellan två mattor. När du ska koppla ihop en gångvägsmatta med en trappmatta
behöver du en 0,5m förlängningskabel.

Välj dina storlekar

Du måste mäta ditt utrymme för att välja rätt storlek. Du behöver en gångvägsmatta
för varje 5 meter trottoar och en trappmatta för varje trappa. Till exempel, om du
har 7 meter gångväg och 3 trappsteg, behöver du 4 gångvägsmattor, 3 trappmattor
och 1 strömkabel. När du vet vad du ska ha är det bara att beställa av oss på
hemsidan eller över telefon.

Hane

Hona

Snabb installation

Du behöver ingen doktorsexamen i fysik för att installera dina värmemattor.
Mattorna är konstruerade för att vara lätta att installera för alla. Det finns bara
två saker man måste göra: rulla ut mattan, och koppla strömkontakten från
uttaget till mattan, sen är det klart! Men om du har några frågor är vårt
kundserviceteam tillgängligt för att hjälpa dig att gå igenom varje steg av
installationsprocessen.
För priser eller för att beställa, besök www.safestep.se/varmematta
Ring oss på 010-130 70 80 | info@safestep.se | www.safestep.se
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Här är några exempel:
A
Hananslutning
Honanslutning
Du behöver en 50cm
förlängningskabel
Strömkabel
Du behöver en 7.5m
förlängningskabel

20cm förlängningskabel

Om ditt uttag är längre
än 6 meter från ditt uttag
behöver du en utvändig
förlängningskabel eller en
kabelförlängare.

Läs mer här

B

C
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Användning av mattorna
Tänt var det här!

Mattorna bibehåller en genomsnittstemperatur på 20 grader över utomhustemperaturen.
Exempel, om utomhustemperaturen är 0 grader, kommer mattans temperatur att vara cirka 20.
För att behålla denna värme har vi konstruerat mattorna för att utnyttja el effektivt och säkert.

RENGÖRING & LAGRING

FÖRLÄNG SÄKERT

Alla värmemattor kan antingen enkelt rullas upp
eller läggas platt för att lagras. Innan du lagrar dina
mattor, ska du kontrollera alla elkablar, pluggar,
externa termostater och fjärrkontrollenheter för
att säkerställa att alla fungerar.
Mattorna ska rengöras med milt diskmedel och
skurborste för att avlägsna smuts, salt och fett.

Varje matta levereras med en 15cm lång kabel. Du
kan också använda en förlängningskabel som är
anpassad för utomhusbruk. När du kopplar ihop
mattan med förlängningskabeln är det viktigt att
säkerhetsställa att den sitter stabilt, så att inte
vatten tränger in i ledningarna och skadar de
elektriska stiften.

VATTEN OCH ELEKTRISK SÄKERHET

HÅLL VÄRMEMATTORNA INKOPPLADE

Precis som alla utomhusprodukter som används
nära vatten, har våra mattor en jordfelsbrytare
(GFCI) under pluggen, som omedelbart stänger av
all ström till mattan om den blir knäckt eller på
annat sätt skadad.

Mattorna behövs som mest när det snöar eller
när blir kallt igen efter tö.
Därför kan det vara bra att koppla mattorna till
en timer inomhus, eller köpa en termostat som
går efter utomhustemperaturen.
Mattorna är designade för att klara långa kalla
vintrar, lita på det!

För priser eller för att beställa, besök www.safestep.se/varmematta
Ring oss på 010-130 70 80 | info@safestep.se | www.safestep.se
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Den bästa försäkringen
När du funderar på att investera i en is/snösmältningsmatta är det viktigt att du känner dig 100%
säker i ditt beslut. Korrekt snöborttagning är mer än att bara smälta snö och is! Det garanterar din
personliga säkerhet under vintern. Vi tar dina frågor seriöst och har en vägutbildad personal tillgänglig för
att gå igenom installation och felsökning med dig.

Förberedd dig för vintern!
Beställ dina mattor idag!

För priser eller för att beställa, besök
www.safestep.se/varmematta
010-130 70 80

info@safestep.se
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