KOSTNADSEFFEKTIVT

MILJÖVÄNLIGT

EcoSmartSolution™
ETT MILJÖSMART VAL

BEKYMMERSFRITT

VI ÄR BÄST
PÅ MATTOR
Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag.
Vi arbetar inte med något annat utan
har inriktat oss på det vi är bäst på. Som
specialister kan vi hjälpa dig att få den bästa
lösningen som marknaden har att erbjuda
för att stoppa smutsen och rädda dina golv.

UTMANINGEN

Oskyddad gångtrafik skadar dina golv. I en
genomsnittsfastighet dras det in upp till 200 kg
grus, sand och smuts per år. Ca 80 % av all
smuts i offentliga byggnader kommer från
gångtrafik och varuvagnar.
KOSTSAM STÄDNING - Varje kilo grus och
smuts blir mycket kostsamt att städa upp när
det väl har spridit sig längre in i lokalerna.
KOSTSAMT SLITAGE - Smutspartiklarnas
skarpa kanter sliter så mycket på golvet att
dess livslängd kan förkortas upp till 50 %.
SKADERISK - I ett land som vårt med mycket
nederbörd följer enorma mängder väta och
slask med våra skor in i lokalerna, vilket ger
upphov till stor halkrisk, fuktiga och förstörda
golv.
FÖRSÄMRAT INTRYCK - En entré blir snabbt
nersmutsad och rörig, vilket förmedlar en dåligt
första känsla av verksamheten.

En effektiv mattlösning stoppar den mesta
smutsen redan i entrén och kan minska
städkostnader med hela 50-70 %, samtidigt
som den ger ett viktigt första intryck.

Vår mattlösning har
två huvuduppgifter

Bekymmersfritt
med ett effektivt
kretslopp
Med över 20 år i branschen har vi utvecklat
en högkvalitativ mattservice med tonvikt
på leveranskvalité. Vårt huvuduppdrag är
att göra det bekymmersfritt för dig och
din verksamhet. Därför fokuserar vi på hög
service med professionella chaufförer. Efter
behovsanpassade intervall byter vi smidigt
mattorna och ser till att du inte får något
avbrott i din verksamhet.

Funktion
•
•
•
•

Stoppar smuts och väta
Minskar risk för halkolyckor på våta golv
Minskat slitage förlänger golvets livslängd
Minskar tid och kostnader för städning

Intryck
•
•
•
•

Ett rent, fräscht och välskött första intryck.
En professionell bild av verksamheten.
Snygga presentabla mattor klär rummet
Profilerar genom budskap eller logotype.

EXPERTIS

SERVICE

•

Behovsanalys

•

Miljövänlig leverans

•

Rådgivning för optimal lösning

•

Installation och byten

•

Produktkännedom

•

Miljövänlig tvättprocess

•

Inköp och kvalitetsansvar

•

Lagerhållning

•

Sortiment och urval

•

Kvalitetskontroll

•

Utbildad chaufför

•

Kundservice

VÅRA
PRODUKTER

Högsta möjliga kvalitet
Eftersom vi äger och vårdar mattorna har vi
genom åren lärt oss vad som avgör hög kvalitet.
Därför arbetar vi i nära relation med de bästa
tillverkarna och har säkrat rättigheter till de
mest högkvalitativa mattorna.
NY MATTA FRÅN Hr BJÖRKMANS

NY MATTA FRÅN Hr BJÖRKMANS

MATTA I FUNKTION

NY VANLIG MATTA

MATTA I FUNKTION

VANLIG MATTA I FUNKTION

Se, hör, känn

SuperMat™

LogoMat™

Utsatta områden
Inbyggd skrapfunktion

Stärk ditt varumärke
Kommunicera budskap till kunder
Outnyttjat reklamutrymme
Ett proffsigt första intryck

För grovjobbet

Vi har valt att använda oss av marknadens
effektivaste matta för att kunna erbjuda
våra kunder ett alternativ som verkligen
gör jobbet. Denna matta är alltid vår
starka rekommendation vid utsatta
områden eftersom vi vet skillnaden.
Skapar av och suger åt sig upp till 50 %
mer smuts.

EcoMat™

För profilen

Vi hjälper dig att enkelt skräddarsy
din egna design så att du kan sätta din
egen prägel på mattan. Våra experter
återkommer med ett förslag utifrån dina
önskemål och vi ger oss inte förrän du
är riktigt nöjd!

Fler lösningar för olika behov

För miljön

För alla miljöer
Suger åt sig vätan
Vi har valt att göra denna miljömatta,
som är tillverkad av återvunna PET-flaskor, till vår mycket prisvärda standardmatta. Denna riktigt snygga och stilrena
matta smälter in i alla miljöer. Den gråsvarta färgen är framtagen för att kunna
ge ett rent och fräscht intryck som varar.
25 petflaskor till 1 kvadratmeter.

Alltid kostnadsfri behovsanalys och offert från någon av våra experter

Röda mattor

Talar sitt klara språk. Känslan som
går att förmedla med en röd matta
behöver knappast introduceras.

Barnmattor

Dessa fördesignade mattor är
mycket populära bland de små.
Kul lekområden med färger som
automatiskt lockar till sig busandet och håller smutsen på mattan.

Ergonomimattor

Fler företag inser vad effekten
av god ergonomi kan göra. Dessa
mattor gör underverk vid arbetsstationer med en signifikant
effektivitetsökning som resultat.

Alltid kostnadsfri behovsanalys och offert från någon av våra experter

NY V

LÄTT ATT
KOMMA IGÅNG

MEST
MILJÖVÄNLIGA
Vi har utformat en lösning som erbjuder
marknadens miljövänligaste alternativ.
Här ser du några av huvuddragen för vår
ekosmarta mattlösning.

Återanvändningsprocess - cirkulär
affärsmodell

•

Bioteknologisk rengöringsprocess

•

Biogasdrivna leveranser

•

Fossilbränslefridriven verksamhet

•

Slutet tvättsystem med 98 %
vattenåteranvändning

•

Certifierade enligt ISO 14001, EMAS
och Clean Green

•

Vinnare EMAS awards, eco-innovation

2. Utifrån våra produktkatgorier
väljer vi tillsammans ut bästa
alternativet för ditt behov.

En naturlig process där microorganismer sköter
jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som
är oskadligt för människor, djur och natur.
Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att
driva tvättprocessen med biogas och enbart använda
el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram
ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra
ordinarie kundleveranser sker med biogasdrivna
transportbilar.

EcoSmartSolution™
•

1. Någon av våra specialister
hjälper till med att hitta den
bästa lösningen för dig.

3. Mattorna levereras och du
är i full gång med att stoppa
smutsen, rädda lokalerna		
och ge ett rent intryck.

Ring oss redan idag:
040-18 72 72
08-230 333
031-203 333

PERSONLIG SERVICE

Våra ambassadörer till er tjänst

Detta är bara några exempel från en rad åtgärder
av ett innovativt svenskt företag som precis lyckats
plocka hem miljöpris på Europanivå.

Gröna föregångare
Hela vår verksamhet bygger från grunden på en
cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa
och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar
och återupprättar produktens kvalitet, där vi
hanterar och kontrollerar så att den kan tjäna
sitt syfte om och om igen.

standarden som föregångare, inte bara i branschen
utan även inom näringslivet som sådant.

Från denna grund har vi valt att jobba vidare
inom det miljöfokuserade området och sätta

Vi har som första mattvätteri i världen börjat använda
bioteknologiskt rengöringsmedel.

Med vår mattlösning får du en dedikerad
specialist som brinner för att din service ska
fungera bekymmersfritt. Du slipper avbrott
i din verksamhet och du får en kontakt på
plats som hjälper dig om du har några
funderingar.

Läs mer om vårt miljöarbete på www.hrbjorkman.se.

En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt,
och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som
återanvänder vatten och energi.
Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

Full assistans bara ett samtal bort

Vår kvalificerade kundtjänst går att nå
under alla ordinarie tider och är på plats för
att hjälpa och serva dig efter behov.

Nöjdhetsgaranti

Vår verksamhet bygger på långsiktigt goda kundkontakter
och vi jobbar ständigt för att alla ska vara nöjda. Över 20 års
erfarenhet tillsammans med ständiga kundundersökningar
har visat att vi har mycket stabil och hög kundnöjdhet.
Vi vill att du ska vara trygg i ditt beslut
Vi är övertygade om att vi har de bästa mattorna och den
bästa servicen på marknaden, och vi är övertygade om att
du blir nöjd. Vi står därför stolta och säkra bakom vår tjänst,
och vågar erbjuda en unik Prova På Garanti. Om du mot
förmodan inte skulle bli nöjd med din lösning kan du
avsluta ditt avtal när som helst under garantiperioden.

Prova På
Standardmattor
Möjlighet att säga
upp avtalet när som
helst under de första
12 månaderna.

Prova På
LogoMat™
Möjlighet att säga
upp avtalet när som
helst under de första
3 månaderna.

Rätt lösning för ditt behov
SuperMat

EcoMat

LogoMat

Röd matta

Barnmatta

Ergonomi

85 x 75

85 x 75

85 x 75

85 x 150

85 x 150

86 x 54

85 x 120

85 x 150

85 x 150

115 x 200

115 x 200

86 x 142

115 x 300

85 x 150

85 x 300

85 x 300

85 x 300

85 x 400

85 x 400

115 x 175

115 x 200

115 x 200

115 x 240

115 x 300

115 x 300

115 x 400

115 x 400

115 x 400

150 x 300

150 x 250

150 x 250

Alltid kostnadsfri behovsanalys från någon av våra experter
ANTAL

STORLEK

TYP AV MATTA

FREKVENS

PRIS / ST / BYTE

Staffanstorpsvägen 111, 232 91 Arlöv, Sweden Tel: 040-18 72 72
Fax: 040-18 72 29

info@hrbjorkman.se

Skåne 040-18 72 72

www.hrbjorkman.se

Stockholm 08-230 333

Göteborg 031-203 333

