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MÅTTER MED EFFEKT

Den rette måtte skåner gulvet 

Måtten holder på støv, skidt og væde, og det kan reducere 
totalomkostningerne til rengøring med over 10%. Samtidig 
skåner det gulvene for unødigt slid ved indgangspartier og 
andre steder, hvor mange færdes dagligt. 

Alle vores måtter bliver fremstillet med effektiv funktion for 
øje. Takket være en særlig spray-ink teknik kan I også sætte 
jeres eget præg på farver og design, lige som I kan vælge imel-
lem flere størrelser og former. 

Gode råd før beslutningen 

Har I særlige ønsker til design og funktion, tager vores råd-
givere højde for dem. Det sikrer jer en optimal løsning for 
måtternes placering, størrelser og antal, og vi afstemmer  
skifteintervallerne efter årstiderne og belastningen. 

Som nye efter hver vask 

Måtterne er af højeste kvalitet, de er garanteret farveægte 
og statisk afledende. Den regelmæssige udskiftning og vask  
sikrer, at måtterne altid fremstår pæne og effektive. 

Sæt mindre aftryk på miljøet 

I har garanti for miljøvenlig vask af måtterne, mens de er i brug. 
Når måtterne ikke længere lever op til vores høje kvalitetskrav, 
sørger vi for, de bliver kasseret på en miljømæssig forsvarlig 
måde.



FUNKTION

Måtteløsninger fra Funktion serien repræsenterer forskellige 
egenskaber, der hver især dækker virksomhedens behov i hver-
dagen. De to måttetyper kan med fordel supplere hinanden.   
 
Absorba måtte

Absorba måtten kombinerer de bedste egenskaber i én og 
samme måtte. Den antistatiske måtte har bomuldens optimale 
evne til at opsuge væde, og nylonmaterialets effektive evne til 
at skrabe fodtøj og opsamle tørt snavs.

Ekstra luvhøjde og antibakterielle egenskaber giver en kraftig 
kvalitetsmåtte, der sikrer et renere og mere hygiejnisk inde-
miljø året igennem. Med det nistrede design i afdæmpede 
farver tager måtten sig pæn ud under alle forhold.

Classic måtte

En all-round antistatisk måtte i et nylonmateriale, der er ideelt 
til at skrabe fodtøj og til at holde støv, snavs og fugt på måt-
ten. Classic måtten fungerer optimalt både ved indgangspar-
tier og til at skåne gulve på steder med stor gennemgang. 



En måtteløsning fra Design serien kan profilere virksomhe-
dens image og budskab. Måtter bliver skabt efter ønsker til 
form, farve og størrelse. En særlig tæt vævning sikrer opti-
mal absorberingsevne.

Grafik måtte

Præg måtten med virksomhedens logo eller budskab. Med 
spray-ink teknik kan I også få måtter med mønster, gengi-
velse af et foto eller motiv med 3D effekt.

Interiør måtte

Måtte i virksomhedens profilfarve eller i en farve nøje afstemt 
med stil og øvrig indretning. Et udvalg af 600 farver sikrer, at I 
rammer rigtigt. 
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I DE FORENEDE DAMPVASKERIER får du en servicepartner, der styrker din forretning 
gennem udvikling, specialiseret rådgivning og pålidelig daglig service. Vi tager det 
fulde ansvar for at udvikle samarbejdet gennem den nyeste teknologi og indsigt.

OMTANKE
BLIVER TIL HANDLING

Miljøhensyn er en vigtig faktor i vores valg af nye teknologier. Sammen med kreativ 
genbrug af kasserede tekstiler sikrer det en aktiv indsats for at beskytte miljøet.  
Vi har også modtaget EU’s miljøpris i kategorien god miljøforvaltning


