Optimal entré

Stoppa smutsen med
sofistikerad design!
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FÖRE med gamla kokosmattor

EFTER med nya profilmattor

Förändringen är slående. Med profilmattan skapas en snygg och stilren entré.
Smuts och grus stoppas effektivt vilket skonar den inre miljön.

Entrén, ditt ansikte utåt.
En entré är så mycket mer än ett dörrhål in i en byggnad eller lokal.
Det är den fysiska öppningen in till ditt företag eller butik, och många
gånger det första intrycket besökaren får av din verksamhet.
Detta första intryck är viktigt för hur kunden sedan upplever
allt det där andra som du är så stolt att visa upp.
En snygg entré som ger intryck av påkostad
kvalité skänker också företaget en känsla av
förtroendegivande stabilitet.
Vi kan nu erbjuda Profilmattan som
starkt bidrar till skapandet av en
övertygande entré. Den är snygg,
andas hi-tech och blir en integrerad del av
entréns design. Men kanske viktigast av allt, den
håller även resten av dina lokaler rena och fräscha,
och denna uppgift utför det effektivt.
Profilmattan är en entrématta som är uppbyggd av aluminiumprofiler.
Dessa profiler kan förses med en mängd olika typer av inlägg och
strukturer i olika material. Var och en utvecklad för att så effektivt som
möjligt rensa smuts och grus från alla skosulor som beträder dess yta.
Dessa Profilmattor kan anpassas att pryda alla typer av entréer, både vad
det gäller utrymme, form och färg.
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Gummi-inlägg

GK

Gummi-inlägg
alternerat med skrapsträng

Tel: 040-18 72 72

Inläggen
kan alterneras.
Här med gummi alternerat
med fibermatta.

Mattornas form kan
anpassas till interiören.
På så sätt smälter de in
och förstärker den.
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Grus och smuts samlas mellan
lamellerna där det inte syns eller
ställer till besvär.
Man kan vid behov rullar upp
mattan och lätt avlägsna
gruset med kvast eller
dammsugare.
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Matt-inlägg med
korsade fibertrådar

RK

Matt-inlägg med korsade fibertrådar
alternerat med skrapsträng

Tel: 040-18 72 72

1 Zon 1 tar hand om
den grövre smutsen,
förslagsvis med hjälp av
G gummi-inlägg.

RG

2 Zon 2 tar hand
om den finare smutsen,
förslagsvis med hjälp av
R matt-inlägg med
korsade fibertrådar.

Matt-inlägg med korsade fibertrådar
alternerat med gummi-inlägg

Stor valmöjlighet

Trygg service

Du kan få mattorna anpassade så de
fungerar optimalt i just din entré. Både
vad gäller funktion och utseende.
Detta kan du välja:

Vi ser till att mattorna kommer
på plats. Därefter ombesörjer vi
nödvändig service.
Detta innebär:

• Gummiskrap

• Ingen investeringskostnad

• Fiber

• Översyn var 4:e vecka

• Fiber med gummi eller skrap

• Byte av slitna delar

• Olika höjd

• Hyrservice

• Storlek och form
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• Tolv olika färger

Mattfärger
Matt-inlägg med korsade fibertrådar kan beställas

Standard
färger

Ljusgrå

Antracit

Beige

Blå

Turkos

Marin-blå

Sand

Grape

i 4 st. standardfärger och 8 st. specialfärger.
Special
färger

Mauve

ANTAL

Blå-grå

STORLEK

Brun

Röd

TYP AV MATTA

FREKVENS

PRIS / ST

Mervärdeskatt tillkommer

Datum

Sign.

Vi var det första tvätteriet i Sverige att
bli miljöcertifierade enligt ISO14001
samt att bli EMAS registrerade.
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Staffanstorpsvägen 111, 232 91 Arlöv, Sweden • Tel: 040-18 72 72
• Fax: 040-18 72 29 • E-post: info@hrbjorkman.se • www.hrbjorkman.se

