MÅTTE UNIVERS
”Forlæng gulvets levetid
og skab et rart indemiljø”

Lagersortiment
– med mindre andet er anført

Alt i gulve og
tilbehør til den
professionelle
håndværker

Portal
Kvalitet:
Fibre:
Brandforhold:
Vandabsorbering:
Luvvægt:
Totalvægt:
Luvhøjde:
Totaltykkelse:
Bagside:
Rullebredde:
Afpasset:
Farver:

Contract smudsmåtte
100 % polyamide
EN 13501 Euroclass Cfl/s1
ca. 5,2 ltr./m²
ca.800 gr/m²
ca.3500 gr/m²
ca. 5mm
ca. 7mm
Vinyl
135 / 200cm - totalbredde inkl. kant
60x90 90x150 135x200
051 mørk grå * 052 graphite * 091 rustbrun * 011 blå * 070 beige * 060 rød

051

052

091

011

070

060

Kantning

Rengøring og vedligeholdelse

Rullevarer er med sort gummikant langs siderne – ikke over enderne. Afpassede måtter er
med sort gummikant hele vejen rundt

Portal kan tåle megen vandpåvirkning.
På grund af den vandtætte bagside, kan der i
tilfælde af vand under måtten, i længere perioder, både opstå lugtgener og misfarvninger af
undergulvsoverflade. I ekstreme tilfælde rådes
der til at løfte måtten og tørre gulvet. Daglig
støvsugning eller støvsugning efter behov.
Brug aldrig rensemiddel som indeholder blegeeller opløsningsmiddel.

Udlægning og montering
Portal udlægges normalt uden vedhæftning til
undergulvet ”Løstlagt”. Portal kan let tilskæres
med Delphin-kniv, NT-cutter eller Stanley-kniv.

Portal Brush
Kvalitet:
Fibre:
Brandforhold:
Vandabsorbering:
Luvvægt:
Totalvægt:
Luvhøjde:
Totaltykkelse:
Bagside:
Rullebredde:
Farver:

051

Contract smudsmåtte - klasse 32
100 % polyamide
EN 13501 Euroclass bfl/s1
ca. 5,2 ltr./m²
ca.1000 gr/m²
ca.3350 gr/m²
ca. 5mm
ca. 9mm
Vinyl
200cm - totalbredde inkl. kant
051 mørk grå * 052 graphite * 011 blå *

052

011

Kantning

Rengøring og vedligeholdelse

Rullevarer er med sort gummikant langs siderne – ikke over enderne.

Portal Brush kan tåle megen vandpåvirkning.
På grund af den vandtætte bagside, kan der i
tilfælde af vand under måtten, i længere perioder, både opstå lugtgener og misfarvninger af
undergulvsoverflade. I ekstreme tilfælde rådes
der til at løfte måtten og tørre gulvet. Daglig
støvsugning eller støvsugning efter behov.
Brug aldrig rensemiddel som indeholder blegeeller opløsningsmiddel.

Udlægning og montering
Portal Brush udlægges normalt uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”. Portal Brush
kan let tilskæres med Delphin-kniv, NT-cutter
eller Stanley-kniv.

Kokos Plys
Kvalitet:
Fibre:
Totaltykkelse:
Bagside:
Bredde:
Farve:

*014 grå

Kokos
100 % kokos
ca. 17mm / 23mm
vinyl
100 / 200cm
014 grå * 000 natur * 007 sort

*000 natur*

Forberedelse til montering
Undergulv skal være rent, tørt, jævnt og overholde GSO’s norm for rethed. Rethed i væveretning kan afvige en smule og der forekommer
typisk stribeeffekt. Der gives ikke garanti på
farveægthed og dimensionsstabilitet.
Overskudsluv er en normal forekomst.

Udlægning og montering
Udlægges som regel uden vedhæftning. Kokos
kan let tilskæres med Delphinkniv, NT-cutter

*007 sort*

eller Stanleykniv. Skæres nemmest fra bagsiden.

Rengøring og vedligeholdelse
Kokos kan tåle nogen vandpåvirkning, men vær
varsom da buleeffekt, krympning og misfarvning nemt opstår. Vær varsom med kraftig UV
bestråling (kraftigt vedvarende sollys). Daglig
støvsugning eller støvsugning efter behov. Kan
IKKE pletrenses.
Brug aldrig rensemiddel som indeholder blegeeller opløsningsmiddel.

Cococrum

SUPER
Et
alternativ til Kokos Plys
Kvalitet:
Fibre:
Luvvægt:
Totalvægt:
Totaltykkelse:
Bagside:
Rullebredde:
Rullelængde:
Farver:

007

Heavy Contract skrabemåtte
100 % polypropylene
ca.1120 gr/m²
ca.4070 gr/m²
ca.12mm
3,0mm gummigranulat
200cm
15 mtr.
007 sort * 001 rød * 005 natur *

001

Bagsiden

005

Kantning

Rengøring og vedligeholdelse

Cococrum er skærefast og dimensionsstabil i
både længde og bredde

Cococrum kan tåle kraftig vandpåvirkning.
Daglig støvsugning eller støvsugning efter behov. Brug aldrig rensemiddel som indeholder
blege- eller opløsningsmiddel.

Udlægning og montering
Cococrum udlægges normalt uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”. Cococrum kan
let tilskæres med Delphin-kniv, NT-cutter eller
Stanley-kniv.

Vær opmærksom på
Farvenuancen kan afvige i forhold til produktionerne. Cococrum måtten er UV bestandig, hvilket betyder at farvene kun ændre sig yderst
marginalt ved konstant kraftigt sollys.

Alaska og Nordsø måtte
Kvalitet Alaska:
Kvalitet Nordsø:
Fibre:
Fibervægt:
Totalvægt:
Totaltykkelse:
Lyddæmpning:
Bagside:
Bredde:
Alaska farve:
Nordsø farve:

Contract
Medium contract
100 % polypropylene
Alaska ca.2700 gr./m² - Nordsø ca.1000 gr./m²
Bagsiden
Alaska ca.2740 gr./m² - Nordsø ca. 1050 gr./m²
Alaska ca. 13,5mm - Nordsø ca. 9,0mm
Alaska 29 dB - Nordsø 18 dB
latex waffel
Alaska 200cm - Nordsø 100/200cm
007 koks * 022 teak * 014 lys grå * 052 graphite * 011 blå * 005 natur * 001 rød
007 koks * 014 lys grå * 012 choko

007

022

014

052

011

005

001

012

Forberedelse til montering
Undergulv skal være rent, tørt, jævnt og overholde GSO’s
norm for rethed. For at undgå farveforskel anbefales at
kontrollere produktionsnumre inden montering, mixes
produktionsnumre gives der ingen garanti mod farveforskel. Rethed i væveretning kan afvige en smule.

Udlægning og montering
Alaska kan fixeres med fixlim – udlagt i fed lag – eller
fuldlimes med alm. egnet gulvlim. Alternativt kan montagen udføres svømmende (kun i mindre arealer) eller evt.

med dobbeltklæbende tape. Ved lim-/tapemontering, sørg
generelt for god vedhæftning til underlaget. Alaska kan
let skæres med Delphinkniv, NT-cutter eller Stanleykniv.

Rengøring og vedligeholdelse
Alaska kan tåle nogen vandpåvirkning. Daglig støvsugning
eller støvsugning efter behov. Ved brug af pletfjerningsmiddel eller rensemiddel henvises til denne producents
instruktioner. Brug aldrig rensemiddel som indeholder
blege- eller opløsningsmiddel.

Spaghetty
Kvalitet:
Fibre:
Totalvægt:
Totaltykkelse:
Bagside:
Rullebredde:
Rullelængde:
Farver:

Heavy Contract skrabemåtte
100 % polymerics
ca.4900 gr/m²
ca.15mm
åben bagside
120cm
600cm
010 blå * 012 brun * 014 grå * 007 sort * 001 rød

010

012
001

014

Kantning

007

Spaghetty udlægges normalt uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”. Spaghetty kan let tilskæres med
Delphin-kniv, NT-cutter eller Stanley-kniv.

ved måtten bevarer sit friske udseende længere. Fugt
samling under måtten vil under normale omstændigheder
fordampe, under hensyntagen til omgivelserne, men i ekstreme tilfælde tilrådes det at løfte måtten og tørre gulvet. Daglig støvsugning eller støvsugning efter behov.
Brug aldrig rensemiddel som indeholder blege- eller opløsningsmiddel.

Rengøring og vedligeholdelse

Vær opmærksom på

Spaghetty er skærefast i både længde og bredde.

Udlægning og montering

Spaghetty kan tåle megen vandpåvirkning. På grund af
den åbne bagside er der ingen beskyttelse mod undergulvet. Fugt og snavs vil ofte vandre igennem måtten, hvor-

Farvenuancen kan afvige i forhold til produktionerne. Spaghetty måtten er ikke UV bestandig, hvilket betyder at farvene kan ændre sig minimalt ved konstant kraftigt sollys.

Ulvex
Kvalitet:
Materiale:
Fremstillingsmetode:
Overflade:
Bagside:
Hårdhed:
Kemikaliebestandighed:
Lydreduktion:
Dimension Ulvex Senior 20mm:
Dimension Ulvex Junior 10mm:
Farver:

Sort

Gummi skrabemåtte
100% SBR Gummi
Valset - kalandreret
Bølget
Ru
70 shore
Tåler syre og alkalier
Meget god
A 5,00 x B 1,20 mtr.
A 7,00 x B 1,20 mtr.
Ren sort * Ren grå

A = Bredde (BØLGELÆNGDE)
B = (GANGRETNING)

Grå

Kantning
Ulvex er skærefast i både længde og bredde

Udlægning og montering
Ulvex udlægges i mindre arealer uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”. Ulvex kan ved
større elle svære arealer fuldklæbes med PU
klæber. Ulvex kan nemt tilskæres med Delphinkniv, NT-cutter eller lign.

Rengøring og vedligeholdelse
Ulvex kan tåle ekstrem vandpåvirkning. På grund

af den vandtætte bagside, kan der i tilfælde af
vand under måtten, i længere perioder, både opstå lugtgener og misfarvninger af undergulvsoverflade. I ekstreme tilfælde rådes der til at løfte måtten og tørre gulvet. Daglig støvsugning
eller støvsugning efter behov.
Brug aldrig rensemiddel som indeholder blegemiddel.

Vær opmærksom på
Ulvex tåler montering udendørs. Ulvex er meget
velregnet til kraftig trafik, eksempelvis varehuse
og industri.

Rib Måtte
Kvalitet:
Materiale:
Fremstillingsmetode:
Overflade:
Bagside:
Hårdhed:
Kemikaliebestandighed:
Lydreduktion:
Dimension Rib Måtte 12mm:
Dimension Rib Måtte 14mm
Farver.

Sort

Gummi skrabemåtte
100% SBR Gummi
Valset - kalandreret
Rillet
Ru
70 shore
Tåler syre og alkalier
A = Bredde (RIBLÆNGDE)
Meget god
B = (GANGRETNING)
A 3,00 x B 1,53 mtr.
A 2,80 x B 1,35 mtr.
12mm + 14mm Ren sort * 14mm Ren grå

Grå

Kantning, udlægning 		
og montering
Rib måtten er skærefast i både længde og
bredde. Ribmåtten udlægges i mindre arealer
uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”.
Ribmåtten kan ved større elle svære arealer
fuldklæbes med PU klæber. Ribmåtten kan nemt
tilskæres med Delphin-kniv, NT-cutter eller lign.

Rengøring og vedligeholdelse
Rib måtten kan tåle ekstrem vandpåvirkning.

På grund af den vandtætte bagside, kan der i
tilfælde af vand under måtten, i længere perioder, både opstå lugtgener og misfarvninger af
undergulvsoverflade. I ekstreme tilfælde rådes
der til at løfte måtten og tørre gulvet. Daglig
støvsugning eller støvsugning efter behov. Brug
aldrig rensemiddel som indeholder blegemiddel.

Vær opmærksom på
Rib Måtten tåler montering udendørs. Rib Måtten er velegnet ved f.eks. dyretransporter

Finnturf
Kvalitet:
Materiale:
Bagside:
Totaltykkelse:
Hårdhed:
Temperatur tolerance:
Totalvægt:
Dimension:
Farver:

Udendørs skrabemåtte
UV-bestandigt polyethylen
Glasfiberarmeret - skridsikker
16 mm
stabilit
-25 til +60
2,8 kg/m²
16,00 x 0,90 mtr.
01 grøn - 02 grå - 03 sand -12 sort

01

02

03

12

Kantning

Vær opmærksom på

Finnturf er skærefast i både længde og bredde

Finnturf er fortrinsvist beregnet til udendørsbrug
Finnturf er ekstrem vejrbestandig.
Finnturf er IKKE olie og fedt resistente – skal anvendes
med omtanke i forbindelse
med f.eks. storkøkkener og autoværksteder.

Udlægning og montering
Finnturf udlægges uden vedhæftning til undergulvet
”Løstlagt”. Finnturf kan tilskæres med Delphin-kniv, NTcutter eller lign.

Rengøring og vedligeholdelse
Finnturf kan tåle ekstrem vandpåvirkning. Brug aldrig rensemiddel som indeholder blege- eller opløsningsmiddel.

Alfa, Gamma,
Omega og Noppa
Kvalitet:
Materiale:
Fremstillingsmetode:
Overflade / dimension Alfa:
Overflade / dimension Gamma:
Overflade / dimension Omega:
Overflade / dimension Noppa:
Hårdhed:
Temperatur tolerance:
Farver

ALFA 3mm

Gummi måtte
100% naturgummi NR/SBR
Valset - kalandreret
Finriflet 10,00 x 1,00 / totaltykkelse 3mm
Bredriflet 10,00 x 1,00 / totaltykkelse 6mm
Diamant 10,00 x 1,50 / totaltykkelse 3mm
Dupper 10,00 x 1,20 / totaltykkelse 3mm
stabilitet 65 – 75
-20 til +70
Ren sort

GAMMA 6mm

OMEGA

NOPPA

Kantning

Rengøring og vedligeholdelse

Alfa & Gamma er skærefast i både længde og bredde

Alfa & Gamma kan tåle ekstrem vandpåvirkning. På
grund af den vandtætte bagside, kan der i tilfælde af
vand under måtten, i længere perioder, både opstå
lugtgener og misfarvninger af undergulvsoverflade. I
ekstreme tilfælde rådes der til at løfte måtten og
tørre gulvet. Daglig støvsugning eller støvsugning efter behov. Brug aldrig rensemiddel som indeholder
blege- eller opløsningsmiddel.

Udlægning og montering
Alfa & Gamma udlægges i mindre arealer uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”. Ved større eller
kraftigt belastede arealer anbefales der fuldklæbning
med egnet lim. Alfa & Gamma er bedst egnet indendørs. Kan i begrænset omfang bruges udendørs på
ramper og lifte. Ved montering udendørs skal der
monteres i PU-klæber. Alfa & Gamma kan nemt tilskæres med Delphin-kniv, NT-cutter eller lign.

Vær opmærksom på
Alfa & Gamma er IKKE olie og fedt resistente.

Ringmåtte
Kvalitet:
Materiale:
Materiale oprindelse:
Overflade:
Bagside:
Totaltykkelse:
Hårdhed:
Temperatur tolerance:
Dimension:
Farver:

Heavy Contract skrabemåtte
80% naturgummi 20% syntetisk gummi
Genbrugsgummi – oftest autogummi
Hul-dimension Ø25
Nopret til vanddræn
ca.23mm
stabilitet 60-65
-10 til +70
80x120cm 100x150cm
Ren sort

connector

Deco-børster

Kantning
Ringmåtten er skærefast i både længde og
bredde

skyttelse mod undergulvet. Brug aldrig rensemiddel som indeholder blege- eller opløsningsmiddel.

Udlægning og montering

Vær opmærksom på

Ringmåtten udlægges uden vedhæftning til undergulvet ”Løstlagt”. Ringmåtten kan tilskæres
med Delphin-kniv, NT-cutter eller lign.

Rengøring og vedligeholdelse
Ringmåtten kan tåle ekstrem vandpåvirkning.
På grund af den åbne bagside er der ingen be-

Ringmåtter afgiver en karakteristisk gummilugt, som dog under normale forhold hurtigt
aftager. Ringmåtter er ekstrem vejrbestandig.
Ringmåtter er IKKE olie og fedt resistente –
skal anvendes med omtanke i forbindelse
med f.eks. storkøkkener og autoværksteder.

Jaguar
Kvalitet:
Materiale:
Måtte type:
Modul dimension:
Kemikalie-resistent:
Temperatur-resistent:
Brand classification:
Skridsikkerhed:
Emission:
Garanti:
Tykkelser & vægt:
Farve:

Heavy contract
PVC / NBR gummi, UV-resistent / 100% genanvendelig
Skrabmåtte / modulmåtte (samlesystem) med drænbagside
400x100mm
Tåler de fleste kemikalie og olier
-35gr.C <> +70gr.C
EN 13501: Cfl -S1
DIN 51130: R10
ISO 16000-9: TVOC class A+
5 år
12mm - 4,9 kg/m² – 16mm - 7,1 kg/m² – 20mm - 9,0 kg/m²
Lager: GRÅ * SORT * (andre farver hjemtages på bestilling)

Rampe-liste PVC
Rampe-liste alu.
Stabiliseringsliste
Måtte-forankringer

Forberedelse til montering
Undergulv skal være rent, fast, jævnt og overholde GSO’s norm for rethed. Måtten bygges
på stedet i alle unikke former, eller samles før
montering. Mixes produktionsnumre gives der
ingen garanti mod farveforskel.

Udlægning og montering
Montering af Jaguar-.måtten udføres svømmende (løstlagt) eller forankres evt. med tilhø-

rende forankringer. Jaguar kan let skæres fra
overflade med Delphinkniv, NT-cutter eller
Stanleykniv.

Rengøring og vedligeholdelse
Jaguar kan tåle nogen vandpåvirkning.
Støvsugning efter behov. Jaguar måtten rulles
nemt til side ved rengøring under måtten.
Hvor forholdende tillader spules måtten ren
med vand. Brug aldrig rensemiddel som indeholder blegemiddel.

Kåbe måtte
Bestillingsvare
Kvalitet:
Materiale gummilameller sort:
Materiale gummilameller grå rød:
Materiale bærestænger:
Endeprofiler:
Samling:
Bagside:
Totaltykkelse:
Vægt:
Temperatur tolerance:
Dimension:
Farver:
Kåbe deLuxe

Heavy Contract skrabemåtte
Blandingsgummi EPDM 70 22x3,7mm
Blandingsgummi TPE 65 22x3,7mm
Aluminium EN AW-6005-A-T6 / dim. 12x4,5mm
U-profil 18x18x2mm
Specialnitter samt 2,3mm rustfri stålwire
Vendbar
standard 22mm / kan spec. fremstilles i 18mm
12kg/m²
tåler store temperatursvingninger
Max. 2000x5000mm i ét stk. (AxB mål) større arealer leveres opdelt
STANDARD sort * grå * rød

Kåbe rough / tandet

B: Gangretning

A: Måttebredde

Kantning
Kåbe måtten leveres kun efter mål eller tegning, både
rektangulære, runde og skrå. Husk A & B mål A= bredde
B = gangretning

Udlægning og montering
Kåbe måtten udlægges uden vedhæftning til undergulvet
”Løstlagt”. Måtten kan anvendes både ude og inde.

Rengøring og vedligeholdelse
Kåbe måtten kan tåle ekstrem vandpåvirkning og er stort

Kåbe ORIGINAL
set vedligeholdelsesfri. Måtten kan løftes eller rulles sammen inden fjernelse af sand og grus under måtten. Lange
måtter sammenrulles fra begge sider. Ved sammenrulning
undgås tunge løft. På grund af den åbne bagside er der ingen beskyttelse mod undergulvet.

Vær opmærksom på
Tillader måtte-dimensionen det, bør måtten vendes
mindst én gang om året for ensartet slidtage og dermed
længere levetid. Ved ”tung” trafik skal man vælge en forstærket måtte version.

Altroguard
Bestillingsvare
Kvalitet:
Profilmateriale:
Totaltykkelse
Gummilameller / textil:
Hårdhed:
Densitet:
Samlemateriale:
Totalvægt:
Bagside:
Totaltykkelse:
Gummilameller / textil:
Hårdhed:
Samlemateriale:
Totalvægt:
Bagside:

Contract måtte
Aluminium
12 &18mm Altroguard de Luxe:
SBR gummi med indlæg af polyester/polyamid
71 shore A
1.23 T/m3
Kold galvaniseret stålwire
12 mm ca.13kg/m² - 18 mm ca.17kg/m²
Vendbar
12 & 18 mm Altroguard standard:
mindst 50% gummi fra flydæk med indlæg af nylon
1180 til 1370 N/mm²
Kold galvaniseret stålwire
12 mm ca. 13kg/m² - 18 mm ca.17kg/m²
Vendbar

Farver:
Lukket dobbelt tuft
12/18

Lukket enkelt tuft
12/18

Åben dobbelt tuft
12/18

Åben enkelt tuft
12/18

Udlægning og montering

Rengøring og vedligeholdelse

Altroguard bestilles på færdige mål.
Altroguard udlægges altid uden vedhæftning til
undergulvet ”Løstlagt”

Altroguard kan tåle megen vandpåvirkning.
Daglig støvsugning eller støvsugning efter behov. Brug aldrig rensemiddel som indeholder
blege- eller opløsningsmiddel.

Profilux
Bestillingsvare
Kvalitet:
Profilmateriale:
Fibre:
Brandforhold luv:
Luvvægt:
Luvhøjde:
Totaltykkelse:
Totaltykkelse Profi lux MINI:
Bagside:
Samlemateriale:
Spec. egenskab:
Farver:

Contract måtte
Aluminium 4mm
100 % polyamide
EN 13501 Euroclass Cfl/s1
ca.800 gr/m²
ca. 5mm
22mm
10mm
Gummi
Gummi med drænhuller
Sammenrullelig
014 grå * 007 koks * 012 brun * 037 blå/grå * 070 beige * 060 rød

014

012

070

007

037

060

Udlægning og montering
Profi lux bestilles på færdige mål. Profi lux udlægges uden vedhæftning til undergulvet
”Løstlagt”

Rengøring og vedligeholdelse
Profi lux kan tåle megen vandpåvirkning.
Profi lux kan let sammenrulles for rengøring
under måtten. Daglig støvsugning eller støvsugning efter behov. Brug aldrig rensemiddel
som indeholder blege- eller opløsningsmiddel.

Gummi

Textil

YOGA METER
Kvalitet:
Materiale:
Totalvægt:
Totaltykkelse:
Bagside:
Aflastende egenskaber:
Skridhæmmende egenskaber:
Rullebredde:
Rullelængde:
Farver

Ergonomisk arbejdsmåtte
Genanvendt vinyl med lukkede celler
ca.3100 gr/m²
9 mm
Glat bagside
Blød og dæmpende
God, ribmønstret overflade
61 cm & 91 cm
18,30 mtr.
Grå (m/blå original stribe)

Kantning
Måtten har affasede kanter, hvilket mindsker
snublerisikoen.

Udlægning og montering
Yoga Meter udlægges normalt uden vedhæftning
til undergulvet ”Løstlagt”. Yoga Meter kan let tilskæres med Delphin-kniv, NT-cutter eller Stanley-kniv.

Rengøring og vedligeholdelse
Yoga Meter fejes, støvsuges eller tørres af med et
mildt rengøringsmiddel. Daglig støvsugning eller

støvsugning efter behov. Brug aldrig rensemiddel
som indeholder blege- eller opløsningsmiddel.

Vær opmærksom på
Den blå farvelinje markerer, at det er originalproduktet. Yoga Meter er ikke oliebestandig.
Yoga-meter anbefales er tørre arbejdsmiljøer
som f.eks. montering, lager, pakkebord, barområder m.m.

Candy
Smudsmåtte
100 % polypropylene
Bagsiden
ca. 450 gr/m²
ca. 2710 gr/m²
ca. 4mm
ca. 7mm
Vinyl
60x90 - 90x120 - 90x150 - 20x180
078 sort* 046 grøn * 083 blå * 012 rød (helt ensfarvet)

078

046

083

012
106105 - Marts 13 - 2A Vision 70 233 733

Kvalitet:
Fibre:
Luvvægt:
Totalvægt:
Luvhøjde:
Totaltykkelse:
Bagside:
Afpasset:
Farver:

Candy måtten er helt ensfarvet, hvilket giver den
et super eksklusivt look.
Afpassede måtter er med sort gummikant hele vejen rundt

Scandinova Herlev
Transformervej 10
DK-2730 Herlev
Tel.: +45 44 50 11 10
Fax: +45 44 50 11 93

Scandinova Århus
Industrivej 6
DK-8260 Viby J
Tel.: +45 86 28 80 20
Fax: +45 86 28 83 10

Scandinova Aalborg
Svanningevej 6
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 98 15 17 77
Fax: +45 98 15 69 22

