
  Entrémattor.

Funktion, kommunikation, design.
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Vår kunskap – din fördel
Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna.  

Därför är det en mycket god idé att stoppa smutsen redan vid entrén med en effektiv 

matta. CWS-bocos entrémattor är speciellt framtagna för att skona golven. De samlar  

upp smuts och väta, motverkar halka och avleder statisk elektricitet. Dessutom är de 

sköna att gå på. Men våra mattor gör mycket mer än så. De ger ett snyggt intryck, 

välkomnar besökare och leder dem rätt i lokalen. Du minskar slitaget på golven,  

sänker städkostnaderna och får en renare miljö.
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Smart hyrservice
Allt ingår i vår hyrservice. Lönsamt, smart och smidigt. 

Hyrservice är ett smart sätt att slippa investerings-

kostnader och minska städkostnader. Vi köper in mattorna 

och byter dem regelbundet mot rena i era lokaler. 

Bytesintervall bestämmer du. Vi rengör mattorna energi-

snålt och miljövänligt i moderna anläggningar, och lägger 

dem på rätt plats. Mattorna kvalitetskontrolleras alltid 

före leverans. Hyrservice ser till att du har rena och 

fräscha mattor för en snygg inomhusmiljö.
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Tvätta för längre hållbarhet
Grus och smuts samlas mellan mattans fibrer och 

försämrar funktionen. Till slut är mattan full av smuts  

och kan inte ta hand om mer. Då ser den sliten och  

trist ut. Regelbunden tvätt är en förutsättning för att  

den ska vara effektiv. Vi ser till att du alltid har rena,  

fräscha mattor för era gäster. 

OTVÄTTAD MATTA

TVÄTTAD MATTA
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RED MAT

GRAFIT

85x75 150x250115x500115x300115x20085x30085x150

85x75* 150x250*115x500*115x300115x20085x300*85x150

Enkelt effektiv
Våra standardmattor är bästa valet när du söker en effektiv  

matta till ett bra pris. Materialet High Twist Nylon är slitstarkt,  

har hög uppsugningsförmåga och avleder statisk elektricitet.  

Det mjuka materialet fungerar också som ljuddämpare,  

speciellt användbart när mattorna ligger inne i era kontorsmiljöer.  

Mattorna finns i tre snygga färger: Sparkling Grey, Grafit  

och Red Mat, och i flera storlekar. 

STANDARDMATTOR

SPARKLING GREY

85x75 150x250115x500115x300115x20085x30085x150
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* Storlekar 85x75, 85x300, 115x500, 150x250 beställningsvara. 
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Tål tuffare tag
Massor av folk som passerar, hård smuts och våta skor. För lokaler med mycket 

trafik och tuffa förhållanden krävs mattor som är extra effektiva. Vår Grafit  

Scraper är en kombinationsmatta som skrapar av och suger åt sig fukt och smuts.  

Den är som gjord för köpcenter, verkstäder och bensinmackar. Du kan välja  

mellan flera storlekar. Resultatet blir en väl anpassad matta med hög effektivitet. 
85x200 200x200115x200 150x200

GRAFIT SCRAPER
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Oändliga möjligheter
Med en logomatta har du många möjligheter att kommunicera. Väljer du vår nya 

generation av logomatta får du en logomatta med HD-kvalitet. Den möjliggör  

att text, bilder och logotyper återges med 10 gånger högre upplösning än en  

normal logomatta. Du väljer fritt bland storlekar och färger och kan själv  

designa motiven. Fråga oss gärna om tips och råd – vi hjälper dig gärna.

Valfri färg med möjlighet 
att matcha Pantone färger

Välj mellan normal 
eller högupplöst tryck.

HD

Lo
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Skapa ditt  
eget motiv. 
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Former som förgyller
Våra designmattor är en kategori med vackert rundade former. 

Ibland är det precis vad som behövs för att ge ett varmare och 

mjukare intryck. Välj mellan halvcirkelformade mattor, ovala eller 

helt runda. De passar framför receptioner, vid hissar och trappor,  

och finns i flera storlekar. Färgerna är Sparkling Grey eller Grafit.  

Vi lägger gärna ut prover för att se hur mattorna tar sig ut i just  

er miljö. Resultatet blir ofta över förväntan!

150115x200115x200200x100150x75115x57

115x200115x200200x100120x60

GRAFIT DESIGN

SPARKLING GREY DESIGN

DESIGNMATTOR
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Design på dina villkor
Det finns miljöer där en vanlig entrématta skulle dra ner hela intrycket, och en riktig matta 

vara alldeles för opraktisk. Därför har vi utvecklat konceptet EDGE Design, där du kan utforma 

helt unika mattor med entrémattans fulla funktionalitet. Schackrutor, zebraskinn, Yin-Yang 

eller färgstarka mönster. På plats i loungen eller vid receptionens fåtöljer ligger de helt 

perfekt. Regelbundna byten gör att ingen behöver vara nervös över varken smutsiga skor  

eller kaffefläckar. EDGE Design är läckert och 100 % funktionellt, en oslagbar kombination  

i offentliga miljöer med klass. 

> Fri färg och form 

> Professionella skisser 

> Tester med prototyper 

> Personlig rådgivning 

> Regelbundna byten

EDGE DESIGNMATTOR

EDGE designmatta speciellt utformad för att matcha  
bardiskens cirklar och storlek på Quality Hotel Friends.

ED
GE
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Fler mattor  
– mindre städning
Entrémattor kan med fördel användas på flera ställen i era lokaler. 

Huvudingången är självklar, men också i passagerna mellan olika 

typer av rum som restaurang, hotellrum eller lagret. Ju fler ställen, 

desto mer smuts samlas upp. Ni kan minska era städkostnader och 

i stället njuta av renare och snyggare miljöer. I vårt sortiment finns 

mattor för alla rum från standard till design. Vi hjälper gärna till  

att skapa effektiva lösningar för just er verksamhet!
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85x75 150x250115x500115x300115x20085x30085x150

85x200 200x200115x200 150x200

115x200115x200200x100120x60

150115x200115x200200x100150x75115x57
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Färg: Red, Sparkling grey och Grafit

Standardmattor

Färg: Grafit/grå-randig

Grafit Scraper

Färg: Tryck i HD kvalitet 150 standardfärger

Storlek: Standard eller valfri.

Logomattor

85x75 valfri115x200 115x300 150x25085x30085x150

Färg: Valfri

Storlek: Valfri

EDGE Design

Färg: Melerad grå

Designmatta Sparkling Grey

Färg: Mörk grå

Designmatta Grafit

Storleksguide
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