
V-Mat Eco
Det hållbara alternativet



V-Mat Eco är ett hållbart alternativ för objekt med 
höga miljökrav - t.ex. skolor, kommuner, och andra  
offentliga miljöer. Vi erbjuder en effektiv skrapmatta  
helt fri från PVC, ftalater och andra skadliga ämnen,  
enligt SVHC listan.  

V-Mat Eco



Design inte bara för syns skull
V-Mat Eco är diskret snygg och passar i alla typer av entréer 
med höga krav på funktion och design - men idag ställs det 
lika tuffa krav på design och funktion som på miljön. 
   Det är därför vi stolt presenterar V-Mat Eco - ett utmärkt val 
till objekt där de tuffaste kraven på miljö och hållbara alterna-
tiv ställs- t.ex. skolor, kommuner, och andra offentliga miljöer. 
   Med V-Mat Eco kan du fokusera på design samtidigt som du 
på köpet får en effektiv skrapmatta helt fri från PVC, ftalater 
och andra skadliga ämnen, enligt SVHC listan.

En riktig tuffing
Flexibel och mångsidig – där har du V-Mat Eco i ett nötskal. 
Skrapmattan som pryder varje entré och som är första steget i 
ett entrésystem, som håller dina golv både rena och lätt- 
skötta. Med V-Mat Eco får du även en skrapmatta som klarar 
de tuffaste utmaningarna - i miljöer där det förekommer tunga 
kundvagnar och palltrafik.
   Du lägger V-Mat Eco ovanpå golvet eller i ingjuten grop, och 
som tillbehör finns en rad olika lösningar på lister – för ingjut-
ning, för delning eller som ramp. Tack vare modul- 
uppbyggnaden ritas den enkelt in i entrélösningen och den är 
oslagbart lätt att driftsätta.
   Det unika mönstret rengör i alla riktningar, och den öppna 
strukturen tar effektivt hand om den grova smutsen. 

Låter det bra? Här kommer några fördelar i korthet
 V-Mat Eco är fri från PVC, ftalater och andra skadliga material 

enligt SVHC listan. 
 Oberoende tester är din garanti - SundaHus har gett  

V-Mat Eco en mycket bra miljöbedömning (B-klass)
 V-Mat Eco är utmärkt både utanför och innanför entrén
 Tack vare ny råvara är mattan mycket stabil för både värme och 

kyla - utan att krympa eller växa
 Maximal livslängd och slitstyrka 
 V-Mat Eco är formstabil i alla riktningar, vilket gör den  

lämplig även för större entréer med tung belastning av  
t.ex kundvagnar

 Unikt V-mönster som tar bort smutsen från skorna, oavsett från 
vilket håll man går

  Flexibel; storleken anpassas enkelt då varje modul är 25x25 cm.

Du får aldrig en andra chans 
att göra ett första intryck!

Golvet är det första besökaren ser och upplever innanför entrén. 
Rena och snygga golv bidrar till det positiva intrycket.  

Smutsiga, ovårdade golv drar ner imagen.

Lönsamma golv
Mer än 80 % av all smuts kommer in genom din entré.  
På ett kontor med 300 anställda till exempel, hamnar  
mellan 500 kg och 800 kg smuts per år på entrégolven. Räkna 
med en extrakostnad på ca 50 kr för att städa bort varje kilo, 
så ser du hur du kan spara stora pengar på att hålla smutsen 
borta från golven.
   Med ett effektivt entrésystem håller du golven i bra skick, 
och sparar in på onödigt golvunderhåll. Kostnaden att under-
hålla ”oskyddade” golv kan nämligen uppgå till nio gånger 
investeringskostnaden.

Ju tidigare vi får vara med, desto mer sparar du
Vileda Professional är experter på städning och därför vet vi 
hur du ska göra både för att stoppa smutsen och sedan städa 
golven på ett kostnadseffektivt sätt.
   Vårt entrésystem med skräddarsydda lösningar gör att 
golvstädningen går snabbare, effektivare, blir mer ergonomisk 
och till lägre totalkostnad.
Första steget till en bra entré är mattor från Vileda 
Professional.

V-mönstret i fokus



Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö
Tel. 040 669 50 50 • Fax 040 - 669 50 20
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

03
/2

01
7

Vileda Professional - en del av Freudenberg-gruppen
Vileda Professional är en del av Freudenberg-gruppen, ett globalt familjeföretag med huvudkontor i 
Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen. 
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella 
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger. 


