
Soveltuvuus ja palvelun edut

• Imeytysmatot soveltuvat
erinomaisesti teollisuuden
aloille, joilla käsitellään öljyjä
ja rasvoja

• Eivät sovellu liimojen,
silikonin, liuottimien tai
hartsin  imeytykseen

• Ympäristöystävällisempi
vaihtoehto

• Kustannustehokas

• Pakkaus ilmatiiviisiin
astioihin

• Erinomainen imuteho

Mastermat
-Imeytysmattopalvelu

Imeytysmatot
Imeytysmattopalvelu on kustannustehokas vaihtoehto

Imeytysmattopalvelu tuo lisäarvoa käyttäjälleen. Helppo ja vaivaton palvelu on 
ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna kertakäyttöisiin materiaaleihin. 
Mattojen pesetys ja uudelleenkäyttö sekä jätehuollon kustannusten siirto Elis 
tuo asiakkaalle halutut kustannussäästöt. Imeytysmatto on valmistettu 
polypropyleenistä sataprosenttisesti. Materiaalina polypropyleeni on erittäin 
imutehoinen ja kestävä. Yksi 60x90cm matto pystyy imeyttämään 6 kertaa 
oman painonsa verran rasvaa ja öljyä kerralla. Matot käyvät elinkaarensa aikana 
vähintään 40 kertaa pesussa, mihin pohjautuu palvelun ympäristö- ja 
kustannushyödyt.

Imeytysmattopalvelun valitessasi säästät öljyjen ja rasvojen jätehuollon 
kustannuksissa. Voit myös olla varma, että Berendsen pesee ja hoitaa 
myrkyllisten aineiden hävityksen säädöksien mukaisesti. Imeytysmattopalvelun 
prosessissa asiakkaan kanssa sovitaan vaihtoväli ja mattojen toimituskiintiö. 
Sovittuna vaihtopäivänä puhtaat käyttövalmiit matot toimitetaan asiakkaalle ja 
likaiset matot noudetaan pesua varten. Likaiset matot kuljetetaan ilmatiiviissä 
astioissa pesulaan, jossa ne pestään ja tarkastetaan, minkä jälkeen matot ovat 
taas valmiita toimitettavaksi asiakkaalle.
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Euroopan luotetuin yhteistyökumppani

Elis Textile Service Oy kuuluu Elis-konserniin, joka on Euroopan luotetuin 

tekstiilipalveluja tarjoava yhteistyökumppani. Elis tarjoaa nopeaa ja 

henkilökohtaista palvelua. Laaja palveluvalikoimamme antaa asiakkaalle 

enemmän mahdollisuuksia valita itselleen sopiva räätälöity vaihtoehto. 

Berendsenillä on alan pitkä kokemus ja asiantuntemus, mikä takaa 

asiakkaillemme laadukkaan palvelun sekä varmat toimitukset.

Eco-container

Imeytysmattojen kuljetus ja säilytys

Imeytysmattojen tilaaja voi valita miten toimitamme matot hänen 
toimitiloihinsa. Valittavissa on pieni Mastermat laatikko tai isompien 
määrien liikutteluun suunniteltu Eco-container. Annostelijalaatikkoon 
mahtuu 10 puhdasta 60x90cm mattoa ja Eco-containerin vetoisuus on 
50 kappaletta. Laatikoissa on ilmatiiviit kannet, joten palvelun käyttäjä ei 
altistu käytettyjen mattojen hajuille ja höyryille. Kaikki astiat ovat 
testattuja ja ne täyttävät paloturvallisuusstandardit. Tarvittavat astiat 

vuokrataan asiakkaalle.

Mastermat -imeytysmattojen tekniset tiedot

• Materiaali polypropyleeni
• Antistaattinen
• Erittäin kestävä materiaali
• Ympäristömyönteinen vaihtoehto
• 60x90cm maton imeytyskyky 3 kg

Astioiden tekniset tiedot

Mastermat box
40 x 30 x 53 cm (60 L) 
Vetoisuus 10 kpl

Eco-container
60 x 60 x 85 cm (220 L) 
Vetoisuus 50 kpl

Mastermat box
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