Elis
Vaihtomatot

Tehokkaat vaihtomatot
kaikkiin tarpeisiin ja
olosuhteisiin

Vaihtomattopalvelu
Vaihtomattopalvelumme on tarpeellinen kaiken kokoisille yrityksille.
Valikoimastamme löytyvät sopivat värit ja mattolaadut kaikkiin tarpeisiin.
Tehokkaat vaihtomatot yhdistettynä oikeisiin vaihtoväleihin on välttämätön
ratkaisu toimitilojen siisteyden ylläpitämisessä.
Mattopalvelumme saat 1, 2, 4, 8, 12 ja 16 viikon vaihtoväleillä. Voimme myös
tarjota tarvittaessa eri vaihtovälit eri kausille, esimerkiksi talvelle tiheä ja kesälle
väljempi vaihtoväli. Palvelu sisältää laadukkaat vaihtomatot, niiden pesut,
toimitukset, noudot sekä laadunvalvonnan.
Nailonmattomme ovat markkinoiden yksi ympäristöystävällisimmistä
vaihtoehdoista. Mattojemme nailonnukka on valmistettu 100 % kierrätetystä
ECONYL-nailonmateriaalista.
Meiltä löydät myös tehokkaita mattovaihtoehtoja vaativiinkin olosuhteisiin.
MicroTech matot pysäyttävät mikrokuitunukkansa ansioista erinomaisesti
kosteaa likaa ja kuivuvat nopeasti. MicroTech matoissa on patentoitu
UltraGrip-pohja. Innovaatio estää maton liukumista lattialla, vaikka sen alla
olisikin vettä.
Supermattomme on suunniteltu pysäyttämään karkeaa likaa harjamaisen
nukkarakenteensa ansioista.
Mikropuuvillamatto on asiakkaidemme suosikki. Suosion takana on maton
erinomainen lianpysäytyskyky. Matto pysäyttää kosteaa likaa 300 % paremmin
kuin markkinoiden tavanomainen nailonmatto.
Vakiomallistomme lisäksi tarjoamme räätälöityjä logo- ja asiakaskohtaisia
mattoja. Asiakas voi suunnitella itselleen matot omalla logolla, väreillä tai
kuvioilla mieltymyksiensä mukaan. Lisäksi tarjoamme ergonomiamattoja, jotka
ovat suunniteltu vähentämään seisomatyön kuormitusta ja pitämään
työntekijät virkeinä ja työkuntoisina.
Asiantuntevat edustajamme kartoittavat veloituksetta tarpeenne ja tekevät
tarjouksen teille sopivimmalla kokonaisuudella. Kysy edustajaltamme mattojen
koekäytöstä.
Tutustu mallistoomme tarkemmin seuraavalla sivulla.

Vakiomattojen tekniset tiedot
Tuote

MicroTech-matto - MT

Värit

Harmaa/
musta

Mikropuuvillamatto - PBC

Sini/
harmaa

Supermatto - QB

Sini/
harmaa

Nailonmatto - BLU

Nailonmatto - DBW

Nailonmatto - SG

Nailonmatto - PM

Nailonmatto - Red

Koot (cm)
85x300
115x300
150x250

85x150
85x250
115x200
115x240
150x250

85x150
115x200
150x250

Materiaalit

Paloluokistus

Mikrokuitu 50%, nailon EN ISO 13501,
50%, nitriilikumi
Cfl-S1

Puuvilla 50%, nailon
45%, mikrokuitu 5%,
nitriilikumi

EN ISO 13501,
Ffl

Paino

Kuvaus

3,02 kg/m2

MicroTech-matto on valikoimamme monipuolisin
mattotyyppi. Sillä on nailonmaton pölymäisen lian
pysäytysominaisuudet sekä mikropuuvillamaton kostean
lian imuteho. Näiden ominaisuuksien lisäksi MicroTechmatto kuivuu nopeasti, joten se sopii hyvin vaativiinkin
olosuhteisiin.

3,20 kg/m2

Mikropuuvillamaton nukan puuvilla-, nailon- ja
mikrokuidun sekoitus takaa matolle erinomaisen
lianpysäytystehon. Matto pysäyttää noin 300 %
enemmän kosteaa likaa (kuraa, vettä) kuin
markkinoiden tavanomainen nailonmatto.

Nailon, harjamainen
BS 4790 (1987) 3,00 kg/m2
nailon säie, nitriilikumi

Supermatto on suunnitelty pysäyttämään karkeaa likaa:
Sora, hiekka, suola ja lumi. Maton harjamainen pinta
pysäyttää karkean lian erittäin tehokkaasti.

85x150
85x250
115x200
115x240
150x250

100 % kierrätetty
nailon (ECONYL),
nitriilikumi

EN ISO 13501
Cfl –S1

2,70 kg/m2

Nailonmatto on hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa likaa liikkuu
vähän, kuten toimistot ja muut sisätilat.

Ruskea/
musta

85x150
85x250
115x200
115x240
150x250

100 % kierrätetty
nailon (ECONYL),
nitriilikumi

EN ISO 13501
Cfl –S1

2,70 kg/m2

Nailonmatto on hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa likaa liikkuu
vähän, kuten toimistot ja muut sisätilat.

Harmaa

85x60 85x150
85x250
115x200
115x240
115x300
150x250

100 % kierrätetty
nailon (ECONYL),
nitriilikumi

EN ISO 13501
Cfl –S1

2,70 kg/m2

Nailonmatto on hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa likaa liikkuu
vähän, kuten toimistot ja muut sisätilat.

85x150
115x200
115x300
150x250

100 % kierrätetty
nailon (ECONYL),
nitriilikumi

EN ISO 13501
Cfl –S1

2,70 kg/m2

Nailonmatto on hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa likaa liikkuu
vähän, kuten toimistot ja muut sisätilat.

85x150
85x250
115x200
115x240
115x300
150x250

100 % kierrätetty
nailon (ECONYL),
nitriilikumi

EN ISO 13501
Cfl –S1

2,70 kg/m2

Nailonmatto on hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa likaa liikkuu
vähän, kuten toimistot ja muut sisätilat.

Sini/
harmaa

Puna/
musta

Punainen

*Mikäli valikoimastamme ei löydy sopivan kokoisia mattoja, voimme teettää räätälöidyt asiakaskohtaiset mikropuuvillamatot erikoiskoissa. Katso värivalikoima seuraavalta sivulta.

Kuva

Vakiomattojen tuotekuvat

MicroTech

Mikropuuvilla PBC

Supermatto QB

Nailonmatto BLU

Nailonmatto DBW

Nailonmatto SG

Nailonmatto PM

Nailonmatto RED

*Asiakaskohtaiset mikropuuvillamatot

Logomatot
Elisin logomattopalvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuoda
brändiään esille toimitiloissaan täysin uudella tavalla. Logomatoilla
elävöität helposti toimistosi aulan tai houkuttelet asiakkaita liikkeeseesi.
Personoiduilla logomatoilla voit viestiä yrityksestäsi ja samalla pitää
toimitilat siistinä.
Logomattojemme nukka on valmistettu 100 % kierrätetystä ECONYLnailonmateriaalista, mikä tekee palvelusta entistäkin
ympäristöystävällisen ratkaisun.
Edustajamme auttaa sinua suunnittelemaan haluamasi logomatot
vaivatta. Pääset valitsemaan sopivimmat värit mattoihin 150 värin
värivalikoimasta. Laaja valikoima värejä takaa, että löydätte varmasti
sopivat värit ilmentämään yrityksenne värimaailmaa.
Haluatte matot omalla logollanne, kuvioidut designmatot tai vaikka
valokuvan pohjalta realistiset logomatot, kaikki on mahdollista ja vain
mielikuvitus on rajana. Suorakaide, neliö, ympyrä, puoliympyrä, kaikki
onnistuu kun valitset Elisin logomattopalvelun.
Tekniset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nukka 100 % kierrätettyä ECONYL-nailonia
Pohja nitriilikumia
Paloluokitus EN ISO 13501, Cfl-S
Paino 2,70 kg/m2
150 värin valikoima
HD-kuvatarkkuus
Logomaton max. koko 6 m2, kapeampi sivu max. 150 cm
Pyöreät logomattojen koot 85x85, 115x115, 150x150 cm
Puoliympyrä logomattojen koot 85x42, 115x57, 150x75,
200x100 cm
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