Professionella entrémattor
från Matting

Första intrycket
Vi vet hur viktigt det första intrycket är. En snygg entré och lokaler som är rena och fräscha ger det första, viktiga intrycket av ett
företag. Vi som har jobbat med professionella entrémattor i över
40 år, vet hur stor betydelse mattorna har för inomhusmiljön.
Nästan all smuts dras in via fötterna och därför måste man se till
att välja mattor som är effektiva nog att ta hand om smutsen. För
första intrycket består.

Det är enkelt att välja - alla våra
mattor är professionella.

•

Det finns mattor med olika funktion: skrapmattor, tork-		
mattor eller kombinationsmattor som gör både och.

•

De finns i många olika format, både som färdiga mattor
och på rullvara.

•

Våra mattor håller genomgående samma höga kvalitet och
de är utvecklade för att klara vårt kalla nordiska klimat.

•

Slitaget är naturligtvis olika beroende på vilken miljö de
ligger i, därför har vi ett stort urval med mattor som 			
passar alla entréer.

•
•
•

Det är alltid 2 års garanti.

•

De är enkla att rulla undan vid rengöring av golven.

De är halksäkra.
De är lätta att sköta och underhålla, de tål att tvättas med 		
skurmaskin, högtryckstvätt eller i maskin. De tål vanliga 		
rengöringsmedel.

Att välja rätt mattor
Olika entréer ställer olika krav på entrémattorna. Det säger sig
självt att en välbesökt livsmedelsbutik med ingång direkt från
gatan behöver ha en helt annan lösning än en mindre butik på
våning två i en galleria. Därför har vi till din hjälp tagit fram denna guide, för att göra det enklare för dig att välja entrémattor. Vi
valt ut ett antal typiska entréer och lämnar förslag på vilka mattor
som passar bra i just den miljön och vilken storlek på mattorna
som kan vara lämplig. Vi anger också på alla mattor om de är
lämpade att ligga inomhus eller utomhus.

Utomhus

Inomhus

Stor butik - gatuplan, alternativ A
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Skrapmatta Matting Effektiv Jaguar och torkmatta Classic
I en större butiksentré med ingång direkt från gatan är det viktigt att
skrapmattan täcker så stor yta som möjligt, den bör vara minst 1,5-2 m
lång. Matting Effektiv Jaguar placeras i en nedsänkning. Efter följer en
Classic torkmatta, även den måste vara tillräckligt stor så att den dels suger upp all väta vid regn och snö men också ligger säkert när kundvagnar
etc körs över mattan. Se till att mattorna startar direkt vid ingången så att
inga golvytor med halkrisk ligger fria.
1. Matting Effektiv Jaguar
Finns i två färger och fyra höjder; 12,
16, 20 och 25 mm.

2. Classic
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Stor butik - gatuplan, alternativ B
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Skrapmatta Yoga Zon/Zap och kombinationsmatta Combi
Premier
Skrapmattorna Yoga Zon/Zap är precis som Matting Effektiv Jaguar lämpade för nedsänkning och måttbeställes så att de täcker befintliga eller
nyprojekterade nedsänkningar. Mattorna ska starta direkt vid ingången
så att inga golvytor med halkrisk ligger fria. Efter följer en Combi Premier
kombinationsmatta, som har både skrap- och torkfunktion. Det är en
tålig matta som klarar kundvagnar.
1. Zon / Zap
Yoga Zon 80x120 cm och Yoga Zap
100x150 cm.

2. Premier
Finns i 4 färger i flera olika storlekar.

Mindre butik - gatuplan, alternativ A
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Skrapmatta Yoga Light och torkmatta Classic
När ingången till butiken har direktaccess från gatan kan man beroende
på hur det ser ut, lägga skrapmattan antingen utanför dörrarna eller
direkt innanför. Efter skrapmattan följer man upp med en Classic torkmatta. Det är viktigt att den är tillräckligt stor så att den vintertid klarar av
att suga upp all väta vid regn och snö.

1. Yoga Light
106x157 cm

2. Classic
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Mindre butik - gatuplan, alternativ B
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Skrapmatta Rubett och kombinationsmatta Allt i Ett
Har du ett lite mindre utrymme att placera entrémattorna på men ändå
ingång från gatan, med allt var det innebär i form av indragen smuts, så
är Rubett ett bra alternativ. Den finns i tre olika storlekar att välja mellan.
Är skrapmattan av ett mindre format så är det bra att följa upp med en
kombinationsmatta som dels skrapar av den kvarvarande smutsen men
också suger upp väta.

1. Rubett
Finns i tre olika format, 61x81 cm,
81x99 cm och 91x182 cm.

2. Allt i Ett
Finns i 3 färger i flera olika storlekar.

Mindre butik - galleria, alternativ A
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Torkmatta Solett på in- och utsidan
När butiken ligger inne i en galleria så behöver man oftast inte välja
mattor med skrapfunktion. Det brukar räcka med torkmattor, de tar hand
om den den sista smutsen som finns kvar på fötterna när man passerat
genom köpcentrat. Vintertid tar de även hand om kvarvarande slask och
väta. Ligger din butik nära huvudentrén kan det vara klokt att välja två
torkmattor, en på utsidan och en på insidan. Solett finns i flera färger och
ett snyggt alternativ kan vara att välja mattor i två olika färger.
1-2. Solett
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Mindre butik - galleria, alternativ B

1

Torkmatta Classic
Ligger din butik i en galleria, kanske på plan två så räcker det oftast med
en torkmatta. Mattan gör att du slipper få in smuts och damm i butiken.
Classic är en tvättbara torkmatta som finns i flera olika storlekar och färger vilket gör att du kan få en matta som passar perfekt i din butiksmiljö.
Skulle du vilja profilera din butik ytterligare så går det också att få en
Classic matta i en helt egen design, Classic Print. Läs mer om profilmattor
på www.matting.se

1. Classic
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Kontor - gatuplan, alternativ A
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Skrapmatta Rubett och kombinationsmatta Combi Pin
När ingången till kontoret har direktaccess från gatan kan man, beroende på hur det ser ut, lägga skrapmattan antingen utanför dörrarna eller
direkt innanför. Rubett är en stilren skrapmatta som finns i olika format.
Efter Rubett följer man upp med en Combi Pin kombinationsmatta som
tar hand om väta och resten av smutsen. Combi Pin är en elegant matta
som passar i kontorsmiljö.
1. Rubett
Finns i tre olika format,
61x81 cm, 81x99 cm och 91x182 cm.

2. Combi Pin
90x150 cm och på rullvara.

Kontor - gatuplan, alternativ B
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Skrapmatta Yoga Light och torkmatta Classic
Huvudingång till kontoret direkt från gatan ställer stora krav på att entrémattorna ska fungera, golvytorna inomhus måste skyddas från smuts och
slask. Yoga Light är en rejäl skrapmatta som tar hand om stora mängder
smuts, den ligger med fördel på utsidan. På insidan lägger man en torkmatta som tar hand om vätan, se till att den startar direkt vid ingången
och att inga golvytor med halkrisk ligger fria.
1. Yoga Light
106x157 cm

2. Classic
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Hotell - gatuplan, alternativ A
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Skrapmatta Yoga Light och kombinationsmatta
Combi Premier
I en vältrafikerad hotellentré ställs dels krav på att smutsen ska tas om
hand men också att man lätt ska kunna ta sig fram med rullväskor och
bagage. Yoga Light skrapmatta på utsidan följt av Combi Premier kombinationsmatta på insidan är båda mattor som ligger stadigt och är lätta att
passera över. Combi Premier har ett estestisk tilltalande ytskikt som passar
bra i hotellmiljöer.
1. Yoga Light
106x157 cm

2. Combi Premier
Finns i 4 färger i flera olika storlekar.

Hotell - gatuplan, alternativ B
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Skrapmatta Rubett och torkmatta Classic
Till den lite mindre hotellentrén i gatuplan passar det bra med en Rubett
på utsidan. Rubett är en stilren skrapmatta som finns i olika format, den
ligger stadigt på marken. På insidan följer man upp med en tvättbar
Classic entrématta, den finns i längder upp till 3 m och varför inte göra
en riktig ”röda mattan” entré?

1. Rubett
Finns i tre olika format,
61x81 cm, 81x99 cm och 91x182 cm.

2. Classic
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Vårdcentral - alternativ A
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Skrapmatta Yoga Light och torkmatta Classic
Vårdcentraler och sjukhus är oftast vältrafikerade vilket kräver både en
effektiv skrapmatta och en högabsorberande torkmatta. Yoga Light
skrapmatta tar hand om smuts och grus direkt utanför dörren. På insidan
krävs en rejäl, professionellt tvättbar torkmatta; Classic. Här är det viktigt
att man ser till att det blir en så stor matta som möjligt.

1. Yoga Light
106x157 cm

2. Classic
Finns i 7 färger i flera olika storlekar.

Vårdcentral - alternativ B
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Skrapmatta Yoga Light och kombinationsmatta Combi
Premier
Nästa alternativ på mattor till vårdcentral är att efter Yoga Light lägga en
Combi Premier som både skrapar och torkar väta. Combi Premier är lätt
att rengöra på plats och torkar mycket snabbt vid våtrengöring. Även här
gäller det att se till att mattan blir stor nog att klara trafikbelastningen.

1. Yoga Light
106x157 cm

2. Combi Premier
Finns i 4 färger i flera olika storlekar.
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