
Velkommen!
Fleksible måttesystemer til alle typer bygninger og behov
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Profitable gulve
Mere end 80% af snavset kommer ind gennem jeres indgang. 
For eksempel havner mellem 500 og 800 kg årligt på  
indgangsgulvet i en kontorbygning med 300 ansatte. 

Med et effektivt måttesystem holdes gulvet i god stand, og du 
sparer mange penge på unødvendig gulvvedligeholdelse. 
Udgifter til vedligeholdelse af en ”ubeskyttet” gulvbelægning 
kan koste ni gange så meget som investeringen.

Vileda Professional måttesystemer kan sammensættes præcis 
til jeres behov, uanset størrelsen på jeres bygning, mængden af 
daglige besøgende eller om I fx har vareindleveringer med vogne 
og paller. 

Jo hurtigere vi kan være med, jo mere sparer du
Vileda Professional er ekspert i rengøring, vi ved hvordan man 
gør, både for at stoppe snavset og derefter rengøre det på en 
omkostningseffektiv måde.

Vores måttesystem gør gulvrengøringen hurtigere, mere  
effektivt, mere ergonomisk og til en lavere samlet omkostning.
Det første skridt til en indbydende entré, er måtter fra Vileda 
Professional.
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Æstetiske løsninger
Praktiske måtteløsninger som klæder jeres  

bygning og holder skidtet fra døren



  V-Mat

  V-Mat / V-Mat Eco / V-Mat Duo

  V-Mat / V-Mat Eco / V-Mat Duo

Den optimale løsning variere på baggrund af entreen og forhallens totale længde. Derfor kan måtterne kombineres i et utal af måder. 

Løsningen for at holde indgangsgulve pæne og ryddelige er 
indgangsmåtter. Og hemmeligheden er at tænke i snavszoner - 
fra det grove til fine snavs.

Det grove snavs stoppes allerede i eller uden for indgangen, 
og jo længere den besøgende går, jo finere bliver snavset 
under skoene. Hver zone kræver sin egen særlige måtte for at 
rengøringen bliver så effektiv som muligt.

Lige fra starten
Den mest effektive løsning med den mest omkostnings- 
effektive gulvrengøring fås, når man lige fra starten planlægger 
indgangen i forskellige zoner. Måttesystemet bliver en naturlig 
del af indgangens designløsning, og tilføjer en positiv oplevelse 
for besøget.

Længden er vigtig
Jo længere indgangszonen er, jo mere snavs opfanges af 
måtterne. Efter 6-8 trin er op til 80% procent af snavset frigivet 
fra skoene. En tommelfingerregel er, at tænke og planlægge i tre 
meter zoner: 3 - 6 - 9 meter.
Tilføj mindst tre meter måtte i vanskelige og snavsede forhold. 
Eller for eksempel en ekstra måtte til vinteren.
 
Eje eller leje indgangsmåtter?
At eje sin egne måtter er klart den billigste løsning!
Det typiske billede er, når der sammenlignes med vaskerier, 
at du kan hente investeringen på måttekøb ind på under 6 
måneders leje. Så der er rigtig mange penge hentet i at eje!

Vi hjælper gerne med rådgivning og vejledning. Fx kan vi hjælpe 
dig med at tage stilling til om du har behov for en vaskbar måtte 
(T-Mat Eco) eller en måtte til støvsugning (T-Mat Smart). 

Kontakt din Vileda forhandler eller Vileda Professional direkte på 
7021 0052.

De første 
skridt er 
afgørende
 
Stop skidtet allerede ved  
indgangspartiet og mindsk 
rengøringsbehovet i bygningen

SKRABEZONE
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De tre smudszoner
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 TØRREZONE TRAFIKZONE

  T-Mat  V-Mat Duo

  V-Mat / V-Mat Eco / V-Mat Duo

  T-Mat  V-Mat / V-Mat Eco / V-Mat Duo

Den optimale løsning variere på baggrund af entreen og forhallens totale længde. Derfor kan måtterne kombineres i et utal af måder. 

De tre smudszoner



Nem at rengøre - Nem at montere
Hele V-Mat serien har ingen hulrum, hvor snavs kan gemme sig, 
og den er nem at rulle sammen. 

Takket være modulopbygningen er det nemt at montere V-Mat 
og nemt at flytte rundt på moduler for jævn slitage, hvilket giver 
endnu længere levetid! 

V-Mat serien kan både lægges ovenpå eksisterende gulv eller 
lægges ned i plan med gulvet. Ved måtter på mere end 200x200 
cm størrelse, indsættes en T-profil skilleliste i aluminium, så 
måtterne kan arbejde. Det er ligeledes muligt at sætte en alu 
afslutningsliste i kanten på måtten.

Kombiner dit eget design
De 24,5 x 24,5 cm store moduler kan let klikkes sammen og du 
designer selv resultatet, ved frit at vælge mellem alle V-Mat 
modulerne og flere farvekombinationer. 

V-Mat Standard
Flot, fleksibel og økonomisk. Let at lægge 
og let at rulle sammen, når gulvet skal 
vaskes. Sluger både grus og groft snavs. 
Fanger sne og minimerer risikoen for at 
glide. Gør sit arbejde både i sol og regn 
24 timer i døgnet.

Det unikke mønster rengør effektivt 
i begge retninger, og den store åbne 
struktur klarer også groft snavs. V-Mat 
er desuden, til forskel fra mange andre 
plastmåtter, formstabil også i længden, 
hvilket gør den velegnet også til 
større områder både inden og udenfor 
bygningen.

V-Mat Duo Plus
V-Mat Duo Plus er en hybridmåtte, 
der rener det bedste fra to verdener. 
Resultatet er et smart design, kombineret 
skrabe- og tekstilmåtte, der standser 
groft snavs og fint snavs, pløre, sjap og 
støv allerede i døren.

 V-Mat Duo Plus giver dig effekten af to 
måtter – i én og kan kombineres frit med 
de andre i V-Mat serien.

Skab mønstrer i designet med V-Mat 
Duo Plus tekstilfirkanten og få et flot 
indgangsparti og et rent gulv.

V-Mat Eco - til tung trafik
V-Mat Eco har samme specifikationer 
som V-Mat Standard, og er produceret 
i miljøvenlig phalatfri PVC. Den er 
hovesageligt tænkt til områder med 
hyppig vogn- og palletrafik, såsom 
supermarkeder, lagerhåndtering og 
lignende.

V-Mat Eco kan kombineres med V-Mat, 
når man f.eks. kun ønsker at lægge V-Mat 
Eco moduler i ”kørselsbaner”, og bør 
deles ved måtter på mere end 200x200 
cm størrelse, af T-profil skilleliste i 
aluminium.

Begynd med V-Mat
Markedets mest effektive og stabile skrabemåtte
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Her ses V-Mat Standard medHeavy Duty skillelister i plan med 
gulvet og til venstre en T-Mat



Jo længere, jo mere effektiv
Den grove smuds opfanges i skrabezonen, så nu gælder det om 
at tage hånd om det som findes tilbage under skoene i så stor 
udstrækning som muligt.

Denne måtte absorberer fugt, men fanger også det finkornede 
skidt. Derfor bør måttens længde matche antallet af besøgende 
I har jeres indgangsområde, så I kan I holde jeres gangarealer 
rene og pæne.

Hurtigtørrende, slidstærk og holder på skidtet
Det smarte med T-Mat Smart ligger i den åbne konstruktion. 
Fibrene er twistet (snoet) så de er stabile og står ret op og 
dermed holder på skidtet til den støvsuges eller rengøres.

T-Mat Smart er produceret af 100% polyamid, et materiale med 
suveræne egenskaber hvad angår slidstyrke, absorbtionsevne og 
farvebestandighed. Anbefales til højtrafikerede områder.

T-Mat Flex - Den vaskbar tekstilmåtte 
T-Mat Flex er en effektiv tekstilmåtte i en flot mørkegrå farve 
– som passer fint ind i butikken, hotellet, kontoret eller andre 
entréer.

Bagsiden er lavet af 100% nitrilgummi. Det giver en fleksibel 
bagside som ligger stabilt på gulvet. Måtten er let at rulle sam-
men, der letter rengøringen under måtten. Men frem for alt, gør 
det, at måtten kan maskinvaskes og tørres ved 60° C.

Skræddersyet måtte
T-Mat Smart kommer i en lang række størrelser og kan også 
bestilles efter mål i 3 faste bredder 90, 135 og 200 cm og der 
kan vælges mellem flere farver.

T-Mat Flex kommer ligeledes i flere faste størrelser og kan  
selvfølgelig også bestilles på mål. Se alle størrelser og øvrige 
specifikationer på alle måtter bagerst i folderen.

Forsæt med T-Mat Smart
Hurtigtørrende, slidstærk og effektiv

9

Her ses V-Mat Standard i plan med gulvet og til venstre en  T-Mat 
Flex lysegrå.



Vi er jeres måtteksperter
Vi kommer gerne ud til jer og rådgiver om løsninger og måler op

10

Måtter og rengøring er en sag for eksperter. Derfor kommer 
vi gerne ud til jer og rådgiver jer om egnede løsninger til jeres 
indgangspartier. 

I Vileda Professional har vi gennem årtier arbejdet med profes-
sionel erhvervsrengøring, og har i dag et varekatalog med over 
400 kvalitetsrekvisitter med alt fra rengøringsvogne, til mopper, 
klude og spande. Alt sammen udviklet med fokus på størst 
mulige miljøhensyn og længst mulige holdbarhed, så vi skåner 
naturen for unødigt ressourceforbrug. 

Book en fremvisning, en opmåling 

eller rådgivning af Vileda  

Professional på tlf. 7021 0052
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Logo måtte
Din profilering er på måtten!
Allerede ved det første skridt ind entréen kan du profilere dit brand - placer blot dit logo på måtten.
Kun fantasien sætter grænser!

Skab din egen tekstilmåtte
Skal måtten vise dit varemærke eller har du et budskab er 
her mulighed for at designe din egen måtte.  
 Vælg blandt 8 standardstørrelser og 45 faste standard-
farver. Ønskes andre størrelser, kontakt Vileda. Måtten har 
som standard synlig gummikant hele vejen rundt, ønskes 
ingen gummikant er dette muligt mod et tillæg, måttens 
højde vil imidlertid også blive øget med 3 mm. 
 T-Mat Logo er vaskbar ved 60° C.

Bestillingskrav
•	 Min.	bestilling	er	1	måtte
•	 Logo	fremsendes	i	højopløsning,	som	f.eks.	i	eps,	pds	eller		
 ai format og placering angives i forhold til gåreting
•	 Bundfarve	og	logofarve	vælges	blandt	de	45	standardfarver

T-Mat Logo

L-Mat

www.vileda.com

Matting Solutions

L-Mat

T-Mat Logo** Artikel nr. Antal m2 Standard størrelser

T-Mat Logo 117931 0,51 60 x 85 cm
T-Mat Logo 117932 0,72 85 x 85 cm
T-Mat Logo 117933 0,98 85 x 115 cm
T-Mat Logo 117934 1,28 85 x 150 cm
T-Mat Logo 117935 1,50 100 x 150 cm
T-Mat Logo 117936 2,07 115 x 180 cm
T-Mat Logo 117937 2,70 135 x 200 cm
T-Mat Logo 117938 3,60 150 x 240 cm
T-Mat Logo 514620        Bestillingsvare

** Leveringstid for T-Mat Logo er 4-5 uger fra kundens accept.

Garnmateriale:  100 % nylon
Mellemmateriale: 100 % polyester
Bundmateriale: Gummi 
Vægt: Ca. 2,6 kg/m2

Luvhøjde: Ca. 7,0 mm
Totalhøjde: Ca. 10,0 mm
Vandbinding: Ca. 5,0 l/m2

Brandklasse:  Euroclass Cfl S1
Vaskbar: 60° C
Størrelse: Se skema til højre
Farve: 45 faste standardfarver, se skema

Trafikal belastning
    minimal                              medium                           maksimal

T-Mat Smart

Trafikal belastning
    minimal                              medium                           maksimal

                   T-Mat Standard

Trafikal belastning
    minimal                              medium                           maksimal

                   T-Mat Logo

Trafikal belastning
    minimal                              medium                           maksimal

T-Mat Eco

T-Mat med logo
Allerede ved det første skridt ind entréen kan du profilere dit brand 

Skab jeres unikke måttedesign med 

logo og tekst på de mål som passer til 

jeres indgangsparti.

Vælg blandt 8 standardstørrelser og 45 faste standardfarver. Ønskes 
andre størrelser, kontakt Vileda. Måtten har som standard synlig 
gummikant hele vejen rundt, ønskes ingen gummikant er dette mu-
ligt mod et tillæg, måttens højde vil imidlertid også blive øget med 
3 mm. 

T-Mat Logo er vaskbar ved 60° C.

Bestillingskrav
• Min. bestilling er 1 måtte
• Logo fremsendes i højopløsning, som f.eks. i eps, pds eller  
 ai format og placering angives i forhold til gåreting
• Bundfarve og logofarve vælges blandt de 45 standardfarver

T-Mat Logo** Artikel nr. Antal m2 Standard størrelser

T-Mat Logo 117931 0,51 60 x 85 cm

T-Mat Logo 117932 0,72 85 x 85 cm

T-Mat Logo 117933 0,98 85 x 115 cm

T-Mat Logo 117934 1,28 85 x 150 cm

T-Mat Logo 117935 1,50 100 x 150 cm

T-Mat Logo 117936 2,07 115 x 180 cm

T-Mat Logo 117937 2,70 135 x 200 cm

T-Mat Logo 117938 3,60 150 x 240 cm

T-Mat Logo 514620        Bestillingsvare

** Leveringstid for T-Mat Logo er 4-5 uger fra kundens accept.

Garnmateriale:  100 % nylon
Mellemmateriale: 100 % polyester
Bundmateriale: Gummi 
Vægt:  Ca. 2,6 kg/m2
Luvhøjde: Ca. 7,0 mm
Totalhøjde: Ca. 10,0 mm
Vandbinding: Ca. 5,0 l/m2
Brandklasse:  Euroclass Cfl S1
Vaskbar:  60° C
Størrelse: Se skema til højre
Farve:  45 faste standardfarver, se skema



Art. nr. Beskrivelse Str. Krt. Anvendes til 

1517325 Aluminiumsramme - Komplet 15 mm og løbende meter Bestillingsvare V-Mat 14 mm

517324 Aluminiumsramme - Komplet 20 mm og løbende meter Bestillingsvare V-Mat 20 mm

Delingsliste - Heavy Duty

Når måtten overstiger 2 mtr. i længden/bredden eller den skal ligge i meget trafikerede områder hvor 
der bruges tunge vogne, anbefaler vi at måtten bliver delt op i sektioner med delingslisten Heavy Duty.  
 

Delingslisten kan enten skrues eller limes fast til underlaget.

Aluminiumsramme - Komplet

Når måtten skal placeres ovenpå gulvet anvendes en aluminiumsramme. 
Sættet består af aluminiumsskinner skåret til efter ønsket mål, med hjørner skåret i smig, forbo-
rede huller til montage samt skruer og ravplugs.

V-Mat skrabemåtte af gummi

Materiale: Nitrilgummiblandet vinyl (ORPI – NBR)
Vægt: Ca. 5,5 kg/m² (14 mm) / Ca. 9,0 kg/m² (20 mm)
Brandklasse: Bfl S1
Garanti: 5 år
Levetid: Ca. 10 år  

Art. nbr. Beskrivelse Str. Krt. Farve

110457 V-Mat 14 mm 25 x 25 cm x 14 mm 32 Grafit / Antracit

110458 V-Mat 20 mm 25 x 25 cm x 20 mm 32 Grafit / Antracit

V-Mat Eco - til tung trafik med vogne og paller

Materiale: Nitrilgummiblandet vinyl (ORPI – NBR) - PVC fri 
Vægt: Ca. 9,0 kg/m² (20 mm) - hårdhed 70 shore 
Brandklasse: Bfl S1 
Garanti: 5 år 
Levetid: Ca. 10 år  

Art. nr. Beskrivelse Str. Krt. Farve

126226 V-Mat Eco 20 mm 25 x 25 cm x 20 mm 32 Grafit / Antracit

V-Mat Duo Plus- skrabemåtte og tekstilmåtte i én

Materiale: Nitrilgummiblandet vinyl (ORPI – NBR) - PVC fri  
Garnmateriale 100% polyamid -Mellemmateriale 100% polyester 
Vægt:Ca. 5,5 kg/m² (14 mm) / Ca. 8,5 kg/m² (20 mm)  
Brandklasse: Bfl S1 
Garanti: 5 år 
Levetid: Ca. 10 år  

Art. nr. Beskrivelse Str. Krt. Farve

121070 V-Mat Duo Plus 14 mm 25 x 25 cm x 14 mm 32 Grafit / Antracit

121071 V-Mat Duo Plus 20 mm 25 x 25 cm x 20 mm 32 Grafit / Antracit

V-Mat Komplet aluminiumsliste til afslutning
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Tilbehør 
til V-Mat sortiment 
Delings- og aluminiumsrammer sørger for at holde skrabemåtten på 
plads. Skrabemåtten lægges i en reces eller placeres ovenpå gulvet 
i en aluminiumsramme. Store og meget trafikerede entrémåtter bør 
deles i mindre enheder ved hjælp af delingslister  
- det øger sikkerheden, ergonomien og måttens holdbarhed.

Aluminumslister

Delingsliste - Heavy Duty
Når måtten overstiger 2 mtr. i 
længden/bredden eller den skal 
ligge i meget trafikerede områder 
hvor der bruges tunge vogne, 
anbefaler vi at måtten bliver delt 
op i sektioner med delingslisten 
Heavy Duty.  
 Delingslisten kan enten skrues 
eller limes fast til underlaget. 
 Fås til 14 og 20 mm måtter.

Aluminiumsramme - Komplet
Når måtten skal placeres ovenpå 
gulvet anvendes en aluminiums-
ramme. 
 Fås til 14 og 20 mm måtter. 
Sættet består af aluminiumsskin-
ner skåret til efter ønsket mål, med 
hjørner skåret i smig, forborede 
huller til montage samt skruer og 
ravplugs.

Tilbehør til skrabemåtter Artikel.nr. Højde
Løbende meter
Bestillingsvare

Anvendes til

Aluminiumsramme, komplet sæt 517325 15 mm Løbende meter Skrabemåtter (14 mm)

Aluminiumsramme, komplet sæt 517324 20 mm Løbende meter Skrabemåtter (20 mm)

Delingsliste Heavy Duty 517229 15 mm Løbende meter Skrabemåtter (14 mm)

Delingsliste Heavy Duty 516092 20 mm Løbende meter Skrabemåtter (20 mm)

Art. nr. Beskrivelse Str. Krt. Anvendes til 

517229 Delingsliste - Heavy Duty 15 mm og løbende meter Bestillingsvare V-Mat 14 mm

516092 Delingsliste - Heavy Duty 20 mm og løbende meter Bestillingsvare V-Mat 20 mm

V-Mat Heavy Duty aluminiumsliste til opdeling
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Tilbehør 
til V-Mat sortiment 
Delings- og aluminiumsrammer sørger for at holde skrabemåtten på 
plads. Skrabemåtten lægges i en reces eller placeres ovenpå gulvet 
i en aluminiumsramme. Store og meget trafikerede entrémåtter bør 
deles i mindre enheder ved hjælp af delingslister  
- det øger sikkerheden, ergonomien og måttens holdbarhed.

Aluminumslister

Delingsliste - Heavy Duty
Når måtten overstiger 2 mtr. i 
længden/bredden eller den skal 
ligge i meget trafikerede områder 
hvor der bruges tunge vogne, 
anbefaler vi at måtten bliver delt 
op i sektioner med delingslisten 
Heavy Duty.  
 Delingslisten kan enten skrues 
eller limes fast til underlaget. 
 Fås til 14 og 20 mm måtter.

Aluminiumsramme - Komplet
Når måtten skal placeres ovenpå 
gulvet anvendes en aluminiums-
ramme. 
 Fås til 14 og 20 mm måtter. 
Sættet består af aluminiumsskin-
ner skåret til efter ønsket mål, med 
hjørner skåret i smig, forborede 
huller til montage samt skruer og 
ravplugs.

Tilbehør til skrabemåtter Artikel.nr. Højde
Løbende meter
Bestillingsvare

Anvendes til

Aluminiumsramme, komplet sæt 517325 15 mm Løbende meter Skrabemåtter (14 mm)

Aluminiumsramme, komplet sæt 517324 20 mm Løbende meter Skrabemåtter (20 mm)

Delingsliste Heavy Duty 517229 15 mm Løbende meter Skrabemåtter (14 mm)

Delingsliste Heavy Duty 516092 20 mm Løbende meter Skrabemåtter (20 mm)



Tekstilmåtter Farve
60 x 90 cm
5 stk./krt

90 x 150 cm
1 stk./krt

130 x 200 cm
1 stk./krt

130 x 300 cm
1 stk./krt

Løb.mtr. 
90 cm*

Løb.mtr. 
135 cm*

Løb.mtr. 
200 cm*

T-Mat Smart Antracit 140495 137234 137235 137233 521282 521271 521272
T-Mat Smart Grå 140493 137237 137232 137231 521275 521276 521277

Tilbehør Gummikant til endekant til spec. størrelse (efter mål) art.nr. 513821                           *Skræddersyet måtte har gummikant på langsiden

Garnmateriale: 100 % twisted polyamid
Mellemmateriale: 100 % polyester
Bundmateriale: Gummi og vinyl
Vægt: Ca. 3,8 kg/m²
Luvhøjde: Ca. 6 mm
Totalhøjde: Ca. 8 mm

Vandbinding: Ca. 5,1 l/m²
Brandklasse: Euroclass Cfl S1
Garanti: 4 år
Levetid: Ca. 7 år
Størrelse: Se skema og efter mål
Farve: Antracit og grå  

T-Mat Smart

Tekstilmåtter Farve
60 x 85 cm
2 stk./krt

85 x 150 cm
1 stk./krt

Løb.mtr. 
85 cm*

Løb.mtr. 
115 cm*

T-Mat Flex Antracit 141232 141233 524162 524162

Tilbehør Gummikant til endekant til spec. størrelse (efter mål) art.nr. 513821                           *Skræddersyet måtte har gummikant på langsiden

Garnmateriale: 100 % twisted polyamid
Mellemmateriale: 100 % polyester
Bundmateriale: Gummi og vinyl
Vægt: Ca. 2,28 kg/m²
Luvhøjde: Ca. 7 mm
Totalhøjde: Ca. 11 mm

Vandbinding: Ca.3,5 l/m²
Brandklasse: Euroclass Cfl S1
Vaskbar ved 60 grader
Størrelse: Se skema og efter mål
Farve: Antracit 

T-Mat Flex



FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige
Vileda Professional, Korskildelund 6, 2670 Greve 
Tlf. 7021 0052 • vileda-professional.dk • viledadk@fhp-ww.com

Vileda Professional - a brand of Freudenberg

Vileda Professional står for nytænkning inden for rengøringsløsninger og -systemer til 
professionelle brugere inden for forskellige områder, såsom kontorer, skoler og industrier, 
sundheds- og hospitalsvæsenet samt HoReCa (hotel, restaurant og catering).
Vileda Professional tilhører Freudenberg Gruppen, et familieejet globalt foretagende med 
hovedkontor i Tyskland. Produkter, træning og instruktion er tilgængeligt via udvalgte 
udbydere af sæbe, kemi og rekvisitter i Danmark. Se hvor og hvem på vores hjemmeside.


