Lilleborgs mattesystem
For enklere renhold

Fordeler med
inngangsmatter
›› Et flott inngangsparti er viktig for førsteinntrykket av bygget.
›› Innganger må tilfredsstille en rekke krav inkludert attraktivt
design, høy gjennomgangstrafikk og utmerket funksjonalitet.
›› Gode matter skal fortsatt se bra ut mellom rengjøringsøktene
selv om de blir passert tusenvis av ganger.

Reduserer renholdskostnader

Beskytter og tar vare på gulv innover i bygget

››

70-80% av støv og smuss i offentlige bygninger
kommer fra utsiden og spres utover gulvene i bygget.

››

Konstant påfyll av smuss inn i bygningen er en viktig
faktor i nedsliting av innvendige gulv og tepper.

››

Over en 20-dagers periode vil 1000 personer kunne
dra inn 9,6 kg smuss i en bygning. Ved vått vær blir
omtrent tolv ganger så mye smuss med inn i bygget.

››

››

Fordelene med et godt mattesystem i inngang
er enkelt målbare i årlige besparelser på renhold.
Jo mer smuss som stoppes i inngangsparti, jo mindre
bringes videre inn i bygget. Inngangsmattene er
første forsvarslinje mot at smuss og støv kommer
inn i bygningen og kan stoppe opptil 85 % av dette.

Smuss og jord har en konsistens som ligner barberblad
og disse blir malt ned i gulvet ved tråkk. Dette forårsaker
gjerne riper i harde gulv og fibrene i tepper kuttes. Innenfor de første 2 meterne vil 42 % av gulvets overflateeller teppeluv bli fjernet etter kun 1500 passeringer, noe
som forkorter gulvet eller teppets levetid betraktelig.

››

Inngangsmatter er laget med grovere fibre som er designet for å bevare gulvet ved at de absorberer mye av det
mest skadelige smusset som ellers ville forårsaket skade
på gulv og tepper.

Bidrar til bedre inneklima og luftkvalitet

Bidrar til å forhindre skliulykker og fall

››

››

Skliulykker og fall er den viktigste årsaken til ulykker
i boliger, hoteller, restauranter og offentlige bygninger
(70 % forekommer på flate og rette overflater).

››

I tørt vær kan inngangspartier samle smuss på overflaten.
Sand, biter av grus og smuss kan fungere som miniatyrkulelager når de fanges mellom en hard gulvflate og
en glatt skosåle. Skoen mister grep og sklir slik at
personen mister kontrollen og faller.

››

Ved dårlige værforhold som regn, snø og sludd, kan
innvendige gulv raskt bli glatte og tepper kan bli mettet
med vann og dermed øke risikoen for skliulykker og fall.
Inngangsmatter spiller en viktig rolle i å redusere slike
ulykker ved at sko tørkes av i inngangen.

Smuss fra utsiden kan være partikler som støv, pollen,
plantevernmidler, bakterier, sopp, animalsk avføring
og Insekter. Disse partiklene ligger igjen på gulvet, der
de blir malt i mindre partikler ettersom de blir tråkket
over. De minste partiklene tas opp i luften, mens de
større partiklene blir liggende på gulvet, hvor de blir
malt opp igjen. De luftbårne partiklene er en stor
bidragsyter til innendørs luftforurensning som kan
forårsake pusteproblemer, allergier og forverre astma.

››

Innendørs luftforurensning er en av topp fem miljøfarer for folkehelsen. Man har sett at innendørs luft
kan være opptil 70 ganger mer forurenset enn luften
ute (Environmental Protection Agency) og de fleste
tilbringer 60–90 % av tiden innendørs.

››

Kontroll på konsentrasjonen av partikler i luften gjennom forebygging og rengjøring kan bidra til å lindre
symptomer og forebygge sykdom.
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Forbedrer innendørs luftkvalitet

Gir bedre lyddemping

Forlenger levetiden på gulvflaten

Reduserer renholdskostnader betraktelig
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Matter for inngangsparti
Modulmattene er et gummiflissystem med sømløse koblinger som gir muligheten til
å legge matter i inngangssonen i den størrelsen man måtte ønske. Om noen områder
skulle bli raskere nedslitt enn andre trenger man bare å bytte ut de aktuelle enkeltflisene
fremfor hele mattesonen. Mattene monteres enkelt på stedet uten behov for ekstra
verktøy. Mattene kobles enkelt sammen ved hjelp av hun- og hankoblinger.

Lilleborg Modul Avskrapningsmatte (10 stk.)
50 x 50 cm, tykkelse: 12 mm
Varenr. 3598
Utendørs og innendørs avskrapningsmatte med små
dreneringshull som effektivt skraper skoene for smuss
i inngangspartiet. Den glatte overflaten gjør den godt
egnet for passering med for eksempel rullestol, vogner
og kofferter. Matten er laget av slitesterk naturgummi
som er sklisikker og tåler store mengder fottrafikk.

Lilleborg Modul Kombinasjonsmatte (10 stk.)
50 x 50 cm, tykkelse: 12 mm
Varenr. 3599
Denne matten kombinerer funksjonaliteten fra
avskrapningsmatten ved at den i tillegg har teppeinnlegg til å tørke av skoene på. Teppeinnleggene
har god absorpsjonsevne og løfter det estetiske
inntrykket av inngangspartiet.

Endestykker for modulmatter
Han (M)- og hunkoblinger (F) for de delene av mattene
som ligger fritt. Hindrer snubling, beskytter mattekanten
og gjør det enklere å passere matten med for eksempel
rullestol, koffert og vogner.
Varenr.

Varenavn

3600

Hjørnestykke modulmatte MF

3601

Hjørnestykke modulmatte FM

3602

Hjørnestykke modulmatte MM

3603

Hjørnestykke modulmatte FF

3604

Kantstykke modulmatte M

3605

Kantstykke modulmatte F
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Lilleborg Kombi Sandstopper

Lilleborg Absorbasjonsmatte

Slitesterk matte med svært høyt sand og smussopptak
til innendørs bruk. Nålesydd polypropylen i fiskebensmønster. Utmerket for medium til høy trafikk.

Lilleborg Absorbasjonsmatter har god evne til å absorbere
og holde på mye vann og er ideelle for inngangspartier
med mye fuktighet. Mattene er vaskbare i maskin.

Varenr.

Varenavn

Varenr.

Varenavn

6693

Kombi Sandstopper, 90 x 150 cm

6723

Absorbasjonsmatte, 85 x 150 cm

6725

Kombi Sandstopper, 120 x 180 cm

3608

Absorbasjonsmatte, 85 x 300 cm

6697

Kombi Sandstopper, 130 x 300 cm

3609

Absorbasjonsmatte, 115 x 240 cm

6701

Kombi Sandstopper, 130 x 600 cm

7498

Kombi Sandstopper, 1,3 m x 20 m

Lilleborgs matter lagt i soner
Lilleborgs anbefalte metode for matter i soner er at man starter
med Lilleborg Modul avskrapningsmatter, deretter legges Lilleborg
Modul kombinasjonsmatter og innerst legges Kombi Sandstopper.
Modulmattene leveres som 0,5 x 0,5 meter og Kombi Sandstopper
leveres i 3, 6 og 20 meters ruller.

Sone 1
I avskrapningssonen tas det tyngste
smusset. Opptil 40 % av smuss
og fuktighet fra sko legges igjen
i denne sonen.

Sone 2
I rengjøringssonen fjernes finsmuss
og opptil 70 % av fuktighet i innendørs
foajéområde legges igjen her.

Sone 3
I tørkesonen fullføres tørkeprosessen.
Praktisk talt alt smuss og fuktighet er
fjernet fra skoene.
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Avlastningsmatter
Lilleborg Avlastningsmatte Våt
Varenr. 3606 (86 x 143 cm)
Avlastningsmatte for profesjonell bruk i våte
områder som kjøkken. Dette er en vaskbar
gummimatte som kan desinfiseres ved behov.
››

Kan brukes både innendørs og utendørs.

››

Mønstret og sklisikker

››

Antistatisk

››

Oljeresistent

››

Lysresistent

››

Ristes og/eller høytrykkspyles for renhold

››

Kan ligge på oppvarmede gulv

››

100 % nitrilgummi

Overflate

Underside

Lilleborg Avlastningsmatte Tørr
Varenr. 3607 (55 x 78 cm)
For arbeidsplasser hvor man står mye i løpet
av arbeidsdagen. Matten gir god avlastning
for muskler og ledd.
››

Ekstremt slitesterk nylonoverflate

››

Lavprofilkanter

››

Lysbestandig og egnet for gulvvarme

››

100 % nitrilgummi, fylt med 100 % nitrilskum

››

Brannfare klassifisert DOC-FF-1-70

››

Lysresistent

››

Kan ligge på oppvarmede gulv

Overflate
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Underside

Renhold av Lilleborgs matter
Daglig vedlikehold
Mattene bør støvsuges daglig. Fortrinnsvis
med teppebørstesuger eller støvsuger med
turbomunnstykke. Anbefalt maskin til dette
arbeidet er teppebørstesugeren Taski Jet 38
eller Taski Aero støvsuger med turbomunnstykke.

Periodisk vedlikehold
Hvis mattene er blitt overmettet av smuss og sand,
og daglig støvsuging ikke lenger gir optimalt resultat,
anbefaler vi en grundigere rens og bruk av kjemi. Mattene
kan da spyles eller rengjøres med maskin avhengig av
mattetype. Til en god tepperens anbefaler vi Taski
Procarpet. Her kan man utføre både tradisjonell rens eller
en hurtigrens avhengig av tilsmussingsgrad. Man kan også
bruke en mindre gulvvasker som Taski Swingo 150 Li-Ion.

Flekkfjerning
For fjerning av flekker, anbefales bruk av Lilleborgs
flekkfjerningsprodukter bestående av Taski Tapi Spotex 2
for fjerning av vannløselige flekker, Taski Tapi Spotex 1 for
fjerning av ikke-vannløselige flekker og Taski Tapi Gum for
fjerning av tyggegummi.

Våre selgere vil anbefale de beste løsningene
og metodene for deres mattesone. Vi kommer
gjerne på befaring. Godt vedlikeholdte matter
ser bra ut lenge og vil ha betraktelig økt levetid.

Ta kontakt med vårt kundesenter på
tlf. 815 36 000
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Ren og nær verdiskapning
Lilleborg utvikler effektive og bærekraftige hygiene- og
rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet.
Les mer på lilleborg.no

815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

