
     
  Renare golv. Renare miljö. 
    Miljömattan® by CWS

Service
född ur
havet



Service född ur havet 
 – Miljömattan® by CWS
I 50 år har CWS tillhandahållit ren och snygg innemiljö, minskat 

städkostnader och förlängt livslängden på golv med våra entrémattor 

och vår service, alltid med största möjliga hänsyn till miljön. Men 

varje dag tar vi del av nyheter om hur polarisar smälter och världens 

hav förorenas. Svenska vatten och kuster fylls av skräp och plaster.

Vi på CWS gör mer
2018 startade vi ett projekt med målet att sänka utsläppen från transporter 
och tvätt med minst 25 procent jämfört med idag – och samtidigt erbjuda 
samma service och samma funktion. Vi ville också öka andelen återvunnet 
material i själva mattan. 

Tillsammans med våra huvudleverantörer finkammade vi möjligheterna, 
och fann till sist en matta vars garn är 100 procent Econyl® – återvunnen 
fiber av fisknät som annars hade blivit kvar och skadat djurlivet i haven. 
Materialets prestanda när det gäller smuts och väta överstiger vida tidigare 
standarder på marknaden – så pass att vi faktiskt kan reducera våra ut-
släpp i hanteringen med hela 50 procent. Fantastiskt! 

Ett problem kvarstod dock – idag byts många mattor för tidigt på grund av 
att de ser smutsiga ut fastän de har kvar funktion för att ta emot väta och 
smuts. Nästa steg blev därför att laborera med färgkombinationer som gör 
att den nya mattan faktiskt ser fräsch ut ända tills det verkligen är dags att 
byta. Det var vi tvungna att lyckas med för att få ut maximal nytta av mat-
tan. Efter mycket testande, både tillsammans med engagerade kunder och 
hemma i tvätteriet, hittade vi den optimala färgsättningen – unik för CWS.

 
Nu är vi väldigt stolta att erbjuda det vi alltid erbjudit – ren och snygg inne-
miljö, golv som håller längre och minskade städkostnader, numera med en 
service som halverar utsläppen och bidrar till att hålla rent i och kring våra 
hav. Vår vision är att det alltid går att göra mer – vi på CWS gör det.

Du vill väl vara med? Vänd och läs mer om Miljömattan® by CWS! 
 
 
 
Pontus Jason 
Sverigechef Hygien 
CWS

Miljömattan® by CWS var född! 



Håll världen renare
Miljömattan® by CWS är inte bara en service som håller ditt golv 

renare och snyggare, den gör mycket mer än så. Mattan är tillverkad 

i Econyl®, ett unikt material som består av återvunna fisknät, det 

vill säga plast – som annars kunde ha blivit kvar i natur och hav till 

skada för djur och växter under lång tid. Econyl® är ett högprester-

ande material som är idealiskt för entrémattor. Det är i materialets 

överlägsna funktion tillsammans med vår unika färgkombination 

där de stora miljövinsterna ligger. Det betyder nämligen att vi kan 

tvätta mattan betydligt färre gånger jämfört med en vanlig entré-

matta – den fungerar lika bra ändå. Detta innebär också kraftigt  

reducerad vatten- och energiförbrukning i tvätterierna, och  

betydligt färre körda kilometrar för att hämta och leverera. 

Miljömattan® by CWS kan betyda 50 procent mindre CO2-utsläpp 

under sin livscykel än jämförbara alternativ.

Nylon + MicrofiberBomullsfiber

2,6 kg

3,1 kg

4,6 kg
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Vatten- och smutsupptagning per kvardatratmeter (kg/m²)

Återvinner sig själv under natten
Miljömattan® by CWS har valt en matta som är vävd av en nog-

grant avvägd kombination av Econyl® i olika grovlekar, i proportion-

er som ger maximala egenskaper. Den höga luggen gör att den är 

extra skön att gå på, och bidrar också till att den höga prestandan 

när det gäller uppsugningsförmåga – den kan samla och hålla upp 

till två gånger mer smuts och väta på plats än en vanlig entrématta. 

En annan faktor som bidrar till mattans egenskaper, är att den 

torkar betydligt snabbare än både bomullsmattor och vanliga  

nylonmattor – när du stänger på eftermiddagen är den full av väta, 

på morgonen när du kommer tillbaka är den torr. Den smarta färg-

sättningen smälter in i alla miljöer och håller mattan snygg och 

prydlig ända tills det är dags att byta.

Miljömattan® by CWS 

består av två olika typer 

av nylon som tillsammans 

håller mer smutspartiklar.

Standardmatta

Mattan torkar under natten



Renare golv – Renare miljö
Miljömattan® by CWS är en service som har fått sitt namn för sin 

förmåga att göra nytta för miljön, men den är faktiskt överlägsen 

på alla sätt. Prestandan beror på materialet, en textil av återvunnen 

nylon (Econyl®) med microfiber. Mattans unika sammansättning har 

extremt hög kapacitet att samla och hålla kvar smuts och väta. Till-

sammans med den unika färgkombinationen gör den sitt jobb med 

bravur även med betydligt färre servicetillfällen. Det innebär att du 

kan fortsätta ha en ren och snygg inomhusmiljö samtidigt som be-

hovet av städning och slitage på golv reduceras betydligt. En perfekt 

kombination av minskade kostnader och minskad miljöpåverkan.

Tack vare det nya materialet 
och unika färgen kan vi genom 
minskad energiförbrukning och 
färre transporter minska CO2-
utsläppen med upp till 50%.

Vi har bestämt oss för att välja det 
bästa för miljön. Har du också det? 
Då väljer du Miljömattan® by CWS



Sortering

Tvätt | TorkKvalitetskontroll

Reparation | Utbyte

Leverans

Hämtning

www.cws.com
www.serving-nature.com

CWS-boco Sweden AB | Telefon: 020-36 51 55 | info.se@cws.com


