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Entrésystem som förstärker din image
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Första intrycket består
”Du får aldrig en andra chans
att göra ett första intryck”
Det första din besökare ser av fastigheten är entrén, och det är
här besökaren börjar forma bilden av det som väntar. Här har du
möjligheten att bygga den image som du vill att din besökare
ska ha av företaget, fastigheten eller upplevelsen. Rena, 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 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 stora pengar på onödigt golvunderhåll. Kostnaden att
underhålla ”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 sen städa golven
på ett kostnadseffektivt sätt.
Vårt entrésystem med skräddarsydda lösningar gör att
golvstädningen går snabbare, effektivare, mer ergonomisk och
till lägre totalkostnad.
Första steget till en bra entré är mattor från Vileda Professional.
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Entré med
intryck.

Entréns tre smutszoner

Utan fula avtryck.

Lösningen för att hålla entrégolven snygga och prydliga är alltså
entrémattor. Och hemligheten är att tänka i smutszoner – från
grov smuts till fin.
Den grova smutsen stoppar du redan i eller utanför entrén, och ju längre in besökaren går desto finare blir smutsen
under skorna. Och varje zon kräver sin speciella matta, för att
rengöringen ska bli så effektiv som möjligt.

Rätt från början
Den mest effektiva lösningen, med den mest kostnadseffektiva
golvstädningen, får du när du redan från början planerar entrén i
olika zoner. Då kan du dessutom se till att entrésystemen blir en
naturlig del i entréns designlösning, och adderar en positiv
upplevelse till besöket.
Självklart kan vi ta del i kontakterna med arkitekten, projektören, byggherren eller inredaren för att skapa en lösning, som
är både smakfull, effektiv och genomförbar för just ditt projekt.

Längden har betydelse
Ju längre entrézonerna är, desto mer smuts fångas upp av mattorna. Efter 6 – 8 steg har upp till 80 % procent av smutsen
släppt från skorna. En tumregel är att tänka och planera i
tremeterszoner: 3 – 6 – 9 meter.
Addera minst tre meter matta i besvärliga och smutsiga förhållanden. Eller en extra matta under t ex vinterhalvåret.

Äga, hyra eller leasa entrémattor?
När vi utvecklar våra mattor gör vi det för at du ska vara säker
på att de håller högsta kvalitet när det gäller både livslängd och
smutsupptagning. Självklart håller de också högsta brandklass
och högsta tillgänglighet – tänk på att din entré kan vara enda
vägen ut i händelse av brand i byggnaden.
Tillsammans med våra mattexperter i Club Entré ser vi till att
hitta den affärsmodell som passar bäst för just din entrélösning
– äga, hyra eller leasa mattor.

SKRAP- OCH SLÄPPZON
Placeras i omedelbar anslutning till entrédörrarna, eller redan
utanför entrén. Här tar mattan första stöten från skor med
sand, snö, slask och annan grov smuts.
Mattan ska vara tillräckligt lång för att smutsen ska hinna
släppa från skorna.

Vi rekommenderar V-Mat, V-Mat Eco och/eller
V-Mat Duo.

Den optimala lösningen varierar beroende på förhållanden och entrézonerna

V-Mat

V-Mat/V-Mat Eco/V-Mat

V-Mat/V-Mat Eco/V-Mat
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TORKZON
Mattan placeras omedelbart efter skrapzonen. Här tas fukten
upp och finare smuts samlas ihop och stannar.
Mattan ska vara både slitstark och snabbtorkande.

Vi rekommenderar V-Mat Duo och/eller T-Mat.

TRAFIKZON
Den sista zonen bildar en övergång mellan själva entrén och
exempelvis reception, hissar, trappor etc. Här tas de sista
resterna av eventuell smuts från fastighetens utsida om
hand.
Trafikzonen ska klara stort trafikflöde – extra viktigt i det
nordiska klimatet med mycket smuts och slask under en stor
del av året.

Vi rekommenderar T-Mat.

as totala längd. Därför kan mattorna kombineras på olika sätt.

V-Mat Duo

t Duo

T-Mat

T-Mat

t Duo
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Börja med V-Mat.
Marknadens effektivaste skrapmatta.
Snygg, effektiv, flexibel, mångsidig – där har du V-Mat i ett
nötskal. Skrapmattan som pryder varje entré och som är första
steget i ett entrésystem, som håller dina golv både rena och
lättskötta.

Design inte bara för syns skull
V-Mat är diskret snygg och passar i alla typer av entréer med
höga krav på funktion och design.
För tuffare tag finns V-Mat Eco, en utmärkt skrapmatta i
miljöer där det förekommer tunga kundvagnar och palltrafik.
Du lägger V-Mat ovanpå golvet eller i ingjuten grop, och som
till-behör finns en rad olika lösningar på lister – för ingjutning,
för delning eller som ramp. Tack var moduluppbyggnaden är
den lätt att rita in i entrélösningar, 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.

V-Mat Duo – den perfekta kombinationen
Med V-Mat Duo får du den perfekta kombinationen av en skrapdel för den grova smutsen och en torkdel för den fina smutsen.
V-Mat Duo används framförallt i miljöer, där man vill jobba lite
extra med design och intryck. V-Mat Duo är en elegant skrapmatta som passar lika bra i det exklusiva kontoret som på det
moderna köpcentret.
Eller i den lilla entrén med kort inpasseringssträcka, där du vill
kombinera skrap- och torkfunktion i samma matta.
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Kombinera till din egen design
De 24,5 x 24,5 cm stora modulerna snäpps enkelt samman, och
du designar själv slutresultatet genom att matcha fritt mellan
V-Mat, V-Mat Eco, V-Mat Duo och olika grundfärger.
Tack vare olika färger och utföranden på V-Mat, skapar du tydlig
början och tydligt slut på entrén, vilket ökar tillgängligheten.

Fortsätt med T-Mat.
Sista steget in i en snygg entré!
Lägg textilmattan T-Mat i tork – och trafikszonen så håller du
smutsen borta och golven i perfekt skick. I de här zonerna
stannar nämligen både väta och den sista finkorniga smutsen.

Ju längre, desto effektivare
Den grova smutsen har fångats upp i skrapzonen, nu gäller
det att ta hand om det som finns kvar under skorna, i så stor
utsträckning som möjligt.
Den här mattan ska absorbera fukt, men också ta hand om
och ”gömma” finkornig smuts. Därför har längden betydelse
– ju fler steg besökaren går i tork- och trafikzonen, desto
renare kan du hålla golven i entrén och desto enklare blir städningen.

T-Mat ”förvarar” smutsen
Den unika konstruktionen med twistade fibrer gör att smutsen
”faller ner” och lägger sig i mattans botten och ger ett rent och
snyggt intryck, tills mattan rengörs eller dammsugs.
På så vis stoppas smutsen, som du annars skulle fått in på
dina snygga entrégolv!
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Dina mattexperter
– Vileda Professional

Mattor och städning är en sak. Goda och råd och problemlösning en annan. Hos Vileda Professional får du hjälp hela
vägen, till en lönsam lösning, som ger en kostnadseffektiv
golvstädning.
Genom åren har vi jobbat upp oslagbar kunskap om städning,
och därför har det varit naturligt att utveckla entrélösningar
som passar till våra städmetoder, för att hålla smutsen borta på
ett effektivt sätt.
Lösningar som omfattar hela kedjan från den enkla mattan till
det effektiva helhetskonceptet, inklusive ingjutning och lister.

Vileda Professional Club Entré – dina mattexperter
Club Entré är våra professionella mattexperter och installatörer
som hjälper dig att både skapa och montera den bäst
fungerande entrélösningen för just dina behov.
När du jobbar med Club Entré kan du se fram mot en optimal
entrélösning, med de effektivaste och mest uthålliga lösningarna som finns på marknaden. Och våra experter finns över
hela landet.
Med Club Entré kan du vara säker på att få 100 % resultat och
0 % problem, och lika säker på att smutsen stannar där den ska
– i mattan.

Hela Freudenberg står bakom oss
Vileda Professional är en del av Freduenberg-koncernen, med
mer än 34 000 anställda över hela världen.
På den avancerade forsknings- och utvecklingsavdelningen
jobbar mer än 60 forskare och utvecklingsingenjörer med att
ta fram världsledande lösningar, med ett gemensamt syfte –
produkter och system som gör skillnad.
Ett komplett underhållskoncept som ger användaren bästa
städresultat till lägsta totalkostnad.

1 + 2 + 3. Effektiv rengöring i tre enkla steg.
Bra produkter, bra metoder och smarta lösningar är nyckeln
till enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv städning.
Med tre enkla och logiska steg är du hemma!

2. Snabb och bekväm interiörstädning

1. Ta hand smutsen redan i entrén

3. Golvstädning

Med innehållet i den här broschyren förstår du vad vi menar.
Dvs – vårt entrésystem ser till att ett minimum av smuts
kommer in i lokalerna. Och våra system för avfall och
återvinning tar hand om det besökarna vill kasta.
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Nästa steg – ta hand om den smuts som finns på ytor ovanför
golvet, med dukar, skurblock och fönsterputsredskap. Mikrofiber
rengör snabbt och effektivt på djupet.

Avslutningsvis rengör du golvet med vårt Swep-system, eller med
något av våra andra ledande system för golvstädning. Tillbehören är
många, och de täcker alla dina behov för golvstädning.

Vileda Professional - en del av Freudenberg-gruppen

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
#PYt.BMNÚ
5FMt'BY
ǄǆǄǩǄǄȋǆǄ



7JMFEB1SPGFTTJPOBMÊSFOEFMBW'SFVEFOCFSHHSVQQFO FUUHMPCBMUGBNJMKFGÚSFUBHNFEIVWVE
LPOUPSJ5ZTLMBOE7JIBSGÚSTÊMKOJOHTLPOUPSSVOUPNJ&VSPQBPDIÊSWÊMSFQSFTFOUFSBEFJÚWSJHB
WÊSMEFO
7JMFEB1SPGFTTJPOBMUJMMIBOEBIÌMMFSJOOPWBUJWBSFOHÚSJOHTMÚTOJOHBSPDITZTUFNGÚSQSPGFTTJP
OFMMBBOWÊOEBSFJOPNBMMBTUÊENJMKÚFSGSÌOTKVLIVT TLPMPSPDILPOUPSUJMMIPUFMMPDISFTUBV
SBOHFS

