Entrélösning som förstärker din image
Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck

80%

kan stoppas här!

Lösningen för att hålla entrégolven snygga och prydliga är
entrémattor. 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.

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 vinteralvåret.

En effektiv entrélösning är en investering som lönar
sig i längden

image - en snygg entré och rena golv ger ett imponerade
intryck på dina besökare
Hållbarhet - en entrélösning bevarar både golven och
underhållet av golven
Låt mattorna göra grovjobbet åt dig - de tar hand om
smutsen 7-24 helt utan ansträngning
Information om våra produkter hittar du på
www.vileda-professional.se
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö • Tel. 040 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

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.

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