Entrémattor
Funktion – kommunikation – design

Hyr entrémattor

Smart hyrservice
Allt ingår i vår hyrservice. Lönsamt, smart och smidigt.
Hyrservice är ett bra sätt att slippa investeringskostnader
och minska städkostnader. Vi köper in mattorna och byter
dem regelbundet mot rena i era lokaler. Bytesintervall
bestämmer du. Vi rengör mattorna energisnålt och
miljövänligt i moderna anläggningar, och lägger dem
på rätt plats. Mattorna kvalitetskontrolleras alltid före
leverans. Hyrservice ser till att du har rena och fräscha
mattor för en snygg inomhusmiljö.

Fördelar med hyrservice

Säg det med mattor
Rikstvätts entrémattor är speciellt framtagna för att skona golven.
Smuts och väta samlas effektivt upp. Men våra mattor gör mycket mer
än så. De ger ett snyggt intryck, välkomnar besökare och leder dem
rätt i lokalen. Och de kan stärka er profil med unik form och design.

>>Inga investeringskostnader

>>Minskar risken för halkskador

>>Individuell rådgivning

>>Minskar sjukfrånvaron

>>Renare golv

>>Yrkesmässig omsorg

>>Minskat golvslitage

>>Regelbundna mattbyten

>>Minskade städkostnader

>>Vi hämtar och lämnar

>>Bättre inomhusmiljö

>>Enkelt och bekvämt

Hyr entrémattor

Vår kunskap – din fördel
Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer
in via skorna. Därför är det en mycket god idé att stoppa smutsen
redan vid entrén med en effektiv matta. Våra entrémattor leder ner
grus mellan fibrerna, motverkar halka genom att suga upp fukt och
avleder statisk elektricitet. Dessutom är de sköna att gå på. Du minskar
slitaget på golven, sänker städkostnaderna och får en renare miljö.

Tvätta för längre hållbarhet
Grus och smuts samlas mellan mattans fibrer och försämrar
funktionen. Till slut är mattan full av smuts och kan inte ta hand
om mer. Då ser den sliten och trist ut. Regelbunden tvätt är en
förutsättning för att den ska vara effektiv. Vi ser till att du alltid
har rena, fräscha mattor för era gäster.

Standardmattor

Standardmattor

Kombinationsmatta

Grafit
Scraper

Standard – enkelt effektiv

Grafit Scraper – tål tuffare tag

Våra standardmattor är bästa valet när du söker en effektiv matta till ett
bra pris. Materialet High Twist Nylon är slitstarkt, har hög uppsugningsförmåga och avleder statisk elektricitet. Det mjuka materialet fungerar
också som ljuddämpare, speciellt användbart när mattorna ligger inne
i era kontorsmiljöer. Mattorna finns svart, grått, brut, rött och i flera
storlekar. Behöver du snabb leverans? Inga problem, standardmattorna
finns alltid på lager.

Vår Grafit Scraper är en kombinationsmatta som skrapar av och suger åt
sig fukt och smuts. Det är en perfekt matta för lokaler med mycket trafik
och tuffa förhållanden. Den är som gjord för köpcenter, verkstäder och
bensinmackar. Du kan välja mellan flera färger och storlekar. Resultatet blir
en väl anpassad matta med hög effektivitet som stoppar smuts från våta skor.

Logomattor

Logomattor

Designa din egen logomatta

HD
Välj mellan normal
eller högupplöst tryck.

Skapa ditt
eget motiv

Med en logomatta har du många möjligheter att kommunicera. Väljer du vår nya
generation av logomatta får du en logomatta med HD-kvalitet. Den möjliggör
att text, bilder och logotyper återges med 10 gånger högre upplösning än en
normal logomatta. Du väljer fritt bland storlekar och färger och kan själv designa
motiven. Fråga oss gärna om tips och råd – vi hjälper dig gärna.
Valfri färg. Möjlighet att
matcha Pantone färger.

Logomattor i HD-kvalitet har 10 gånger högre upplösing än en normal logomatta.

Designmattor

Designmattor

Edge
Design

Former som förgyller

Design på dina villkor

Våra designmattor är en kategori med vackert rundade former. Ibland
är det precis vad som behövs för att ge ett varmare och mjukare intryck.
Välj mellan halvcirkelformade mattor, ovala eller helt runda. De passar
framför receptioner, vid hissar och trappor, och finns i flera storlekar.
Färgerna är Sparkling Grey eller Grafit. Vi lägger gärna ut prover för att
se hur mattorna tar sig ut i just er miljö. Resultatet blir ofta över förväntan.

Det finns miljöer där en vanlig entrématta skulle dra ner hela intrycket, och
en riktig matta vara alldeles för opraktisk. Därför har vi utvecklat konceptet
Edge Design, där du kan utforma helt unika mattor med entrémattans fulla
funktionalitet. Schackrutor, zebraskinn, Yin-Yang eller färgstarka mönster.
På plats i loungen eller vid receptionens fåtöljer ligger de helt perfekt.
Regelbundna byten gör att ingen behöver vara nervös över varken smutsiga skor eller kaffefläckar. Edge Design är läckert och 100 % funktionellt,
en oslagbar kombination i offentliga miljöer med klass.

Storleksguide

Standardmattor

Logomattor

Färg: Svart, grå eller brun.

Färg: Valfri färg. Valfritt motiv. Möjligt att matcha mot Pantone färger.
Tryckkvalitet: Normal eller HD-upplösning.
Storlek: Standard eller valfri.

85x75 85x150 85x300 115x200 115x300

150x250

valfri

Designmatta – Sparkling Grey
Färg: Grå

85x75 85x150 85x300 115x200 115x300 150x250

115x57

Röda mattan

Designmatta – Grafit

Färg: Röd.

Färg: Grafitgrå.

85x150 85x300 115x200 115x300 115x500

150x250

150x75

120x60

200x100

200x100

115x200 115x200

Grafit Scraper (kombinationsmatta)

Edge Design

Färg: Svart, grå eller brun.

Färg: Valfri.
Storlek: Valfri.

85x200 115x200 150x200

200x200

115x200 115x200

150

Användningzoner

Fler mattor
– mindre städning
Entrémattor kan med fördel användas på flera
ställen i era lokaler. Huvudingången är självklar,
men också i passagerna mellan olika typer av
rum som restaurang, hotellrum eller lagret.
Ju fler ställen, desto mer smuts samlas upp.
Ni kan minska era städkostnader och i stället
njuta av renare och snyggare miljöer. I vårt
sortiment finns mattor för alla rum från standard
till design. Vi hjälper gärna till att skapa effektiva
lösningar för just er verksamhet.
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Trygga leveranser
från norr till söder
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Rikstvätt / CWS-boco
säljkontor:
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CWS-boco Varberg

11

CWS-boco Sweden AB
Batterivägen 1
432 32 Varberg
Tel: 0340 - 66 68 80
Fax: 0340 - 67 84 65
info.varberg@cws-boco.com

CWS-boco Sweden AB
Murmansgatan 120
212 25 Malmö
Tel: 040 - 23 97 23
Fax: 040 - 23 97 25

Industrigatan 2
666 31 Bengtsfors
Tel: 0531 - 722 70
Fax: 0531 - 100 77
info@kapi.se
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CWS-boco Sandby
CWS-boco Sweden AB
Möllevägen 1
247 31 Södra Sandby
Tel: 046 - 509 50
Fax: 046 - 570 84
info.sandby@cws-boco.com
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CWS-boco Stockholm
CWS-boco Sweden AB
Fyrgatan 2
195 61 Märsta
Tel: 08 - 520 22 500
Fax: 08 - 591 20 108
info.stockholm@cws-boco.com

CWS-boco Avesta, depå
CWS-boco Sweden AB
Brunnsvägen 6, Box 522
774 27 Avesta
Tel: 0226 - 570 55
Fax: 0226 - 540 55
info.avesta@cws-boco.com
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Storsjö Tvätt
Förläggarvägen 16
830 21 Tandsbyn
Tel: 063 - 10 67 50
Fax: 063 - 220 50
info@storsjotvatt.se
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Vithalatvätten
Magasingatan 14
574 38 Vetlanda
Tel: 0383 - 76 11 85
Fax: 0383 - 108 81
info@vithalatvatten.se

Skräddarens
Ekorrvägen 6
Box 3740
903 14 Umeå
Tel: 090 - 20 06 400
Fax: 090 - 31 086
info@skraddarens.se

Lindbytvätten
Lindbyvägen 116
387 94 Borgholm
Tel: 0485 - 56 40 57
Fax: 0485 - 56 40 59
info@lindbytvatten.se

Forslunds Tvätt
Vivelgatan 3
721 35 Västerås
Tel: 021 - 13 45 20
Fax: 021 - 38 28 15
info@forslunds.nu

Lima Tvätten
Västra Ärnäs 220a
780 60 Lima
Tel: 0280 - 320 01
Fax: 0280 - 322 01
hans@limatvatten.se

Mattab Norrköping
Mattab AB
Svärmaregatan 4
603 61 Norrköping
Tel: 020 - 36 51 55
info@mattab.se

CWS-boco Skara
CWS-boco Sweden AB
Skaraborgsgatan 60
532 37 Skara
Tel: 0511 - 134 20
Fax: 0511 - 187 02
info.skara@cws-boco.com
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CWS-boco Sweden AB
Box 73
313 21 Oskarström
Tel: 035 - 17 64 00
Fax: 035 - 17 64 29
info.oskarstrom@cws-boco.com
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CWS-boco Oskarström

KåPI Tvätt
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Tvättjänst Stockholm
Hantverkarvägen 5
145 63 Norsborg
Tel: 08 - 531 881 20
Fax: 08 - 531 839 60
patrik@tvattjanst.se

13
2

3

www.rikstvatt.se
www.rikstvatt.se
www.rikstvatt.se

Med reservation för tekniska ändringar.
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