
CWS Mattlösningar

1

Mattlösningar från CWS

Rent, snyggt 
och tryggt
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Alltid ett steg före

Visste du att omkring 20 procent av Sveriges 
arbetsrelaterade skador uppstår av att vi snavar, 
halkar eller faller? Med rätt golvmatta bidrar vi till att 
undvika sådana olyckor. Samma förhållande gäller 
faktiskt för smuts: 70 till 80 procent av smuts inne 
på en arbetsplats kommer från grus och väta vi har 
med oss utifrån.      

De rätta mattorna håller därför även nere ren- 
göringskostnaderna rejält – för att inte tala om   
hur väl den skyddar dyra golv och förlänger tiden 
innan det är dags att renovera eller byta ut dem. 
Dessutom fungerar specialutformade entrémattor 
inne i lokalen som ett snyggt visitkort - de låter ditt 
företag stå ut i positiv bemärkelse.
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 Industrimattor 

 Ergonomimattor

 Designmattor

På rätt plats

Entrén är byggnadens visitkort och ger ett viktigt 
första intryck när ni får besök, oavsett vem som 
kommer. Med CWS Mattlösningar gör du det klart för 
besökaren redan vid ingången att denne är i goda 
händer. Oavsett format – standard, cirkelformad, oval, 
rektangulär eller specialutformad – förstärker CWS 
entrémattor din verksamhets unika profil. Samtidigt 
som de håller smuts och väta borta från era golv. 
 
CWS Mattlösningar erbjuder ett brett utbud av mattor, 
anpassade efter en specifik plats och funktion: 
Designmattor för att förhöja inredningen, Logomattor 

för reklam och branding, Sagomattor i barnvänliga 
mönster, VIP-mattor för gala och fest, Korridormattor, 
Ergonomimattor för avlastning, Industrimattor för 
tuffare belastning och den unika Miljömattan® by 
CWS – det smarta miljövalet. 
 
Mattorna förhindrar halkolyckor, skyddar era golv och 
förstärker en snygg företagsprofil. Sist men inte minst 
bidrar CWS effektiva mattlösningar till att sänka era 
rengöringskostnader. Studier visar att de kan kapa 
kostnaderna för golvrengöring med så mycket som 
70 procent.* Renlighet lönar sig verkligen.

Produktionsanläggning
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* Källa: European Cleaning Journal “Remember to wipe your feet (2004/05)”
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High-tech för        
ditt golv
Det speciella materialet High Twist Nylon är 
slitstarkt, har mycket hög uppsugningsförmåga och 
jobbar smart och effektivt för att hålla kvar smuts 
och väta. Smuts och väta ”borstas av” besökarens 
skosulor och absorberas in i själva mattan. Smutsen 
stannar kvar i botten av mattan, och vätan avdunstar 
snabbt av sig själv.  
 

När vi tvättar mattan gör vi det i första hand för att 
den ska bibehålla sin fräschet och funktion, inte 
bara för att den är smutsig. Regelbundna byten och 
rengöring av mattorna säkerställer att de alltid 
fungerar optimalt och ger ett professionellt och 
städat intryck i lokalen.  

Smuts och väta

Våra produkter backas alltid upp av en tillhörande 
service. För oss innebär professionell service att vi: 
hämtar upp, byter ut, tvättar, torkar, reparerar, utför 
kvalitetskontroll och levererar. Omfattande råd- 
givning kring våra produkter är också en självklar del 
av vårt hyrservicepaket. Analyser och praktiska råd 
på plats av kunnig personal är grundstenen i våra 
specialutformade servicelösningar.

När vi hyr ut våra mattor ingår alltid ett service-  
kontrakt automatiskt. I samråd med våra kunder 
schemalägger vi regelbundna byten och rengöring 
av mattorna.

Det tydliga serviceupplägget kring CWS Matt-
lösningar innebär att renlighet idag är en 
självklarhet för våra kunder. Regelbunden tvätt  
och professionellt omhändertagande gör att 
mattorna kan användas om och om igen för att 
dagligen hålla smuts och väta borta, oavsett årstid. 
Alla CWS-mattor tvättas i högteknologiska tvätt-
anläggningar. Våra certifierade tvättprocesser är 
skonsamma mot miljön och säkerställer långvarig 
renlighet.

Tvättad mattaOtvättad matta





7

CWS Standardmattor

Ta kontroll över 
smuts och väta
Det speciella materialet High Twist Nylon är 
slitstarkt och har mycket hög uppsugningsförmåga. 
Vi har ett brett utbud av storlekar och utseende att 
välja mellan. Urvalet av standardstorlekar och 
utseende här nedan representerar våra klassiska 
CWS-lösningar för att förhindra smuts och väta.

Miljömattan® by CWS är en service som har fått  
sitt namn för sin förmåga att göra nytta för miljön, 
men den är överlägsen på alla sätt. Mattans unika 
sammansättning har extremt hög kapacitet att 
samla och hålla kvar smuts och väta.   
Tillsammans med den unika färgkombinationen  
gör den sitt jobb med bravur även med betydligt 
färre servicetillfällen.

(a) (b) (c)

I centimeter

85×75 85×150 85×300 115×200 115×300

Produktnamn
Red

Sparkling Grey

Miljömattan®

Produkt
a

b

c

Standardstorlekar (i cm)
85×150, 85×300, 115×200, 115x300

85×75, 85×150, 85×300, 115×200, 115×300, 150×250 

85×150, 85×300, 115×200, 115×300, 150×250 

150×250
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CWS Miljömattan® by CWS

Service född ur
havet
Miljömattan® by CWS är inte bara en service som 
håller ditt golv rent och snyggt, den gör faktiskt 
mycket mer än så. Mattan är tillverkad i Econyl®,  
ett unikt material som består av återvunna fisknät 
och textilier, det vill säga plast, som annars hade 
förorenat hav och natur till skada för djur och växter 
under lång tid.

Econyl® är ett högpresterande material som är 
idealiskt för entrémattor. Det är i materialets 
överlägsna funktion tillsammans med vår unika 

färgkombination de stora miljövinsterna ligger.   
Den unika uppsugningsförmågan samt färgurvalet 
gör nämligen att mattan ser fräsch ut längre.   
Det betyder att vi behöver tvätta mattan betydligt 
mer sällan jämfört med en vanlig entrématta.  
Detta innebär också kraftigt reducerad vatten-   
och energiförbrukning i tvätterierna och betydligt 
färre körda kilometrar för att hämta och leverera. 
Miljömattan® by CWS innebär upp till 50 procent 
mindre CO2-utsläpp under en livscykel, jämfört 
med motsvarande alternativ.

Miljömattan® by CWS har valt en matta som är  
vävd av Econyl® med en lugg som kombinerar  
olika grovlekar och längd. Det är tack vare dessa 
noggrant avvägda proportioner som mattan får sina 
maximala egenskaper. Den höga luggen gör mattan 
extra skön att gå på, och bidrar samtidigt till en hög 
uppsugningsförmåga: mattan kan hålla upp till två 
gånger mer smuts och väta än en vanlig entrématta. 

Ytterligare en fördel är att mattan torkar upp betyd-
ligt snabbare än både bomullsmattor och vanliga 
nylonmattor. En matta som vid stängningsdags är 
full av väta kommer att vara torr nästa morgon vid 
kontorsöppningen. Den smarta färgsättningen 
smälter in i alla miljöer och håller mattan snygg   
och prydlig till dess det är dags att byta ut den.

Miljömattan® by CWS Standardmatta

Återvinner sig själv  
under natten

Torkar över natten

Egenskaper
Upp till 50 % mindre CO2-utsläpp

Kan hålla upp till dubbelt så mycket smuts och väta som en vanlig 
entrématta

Ingen minsta upplaga krävs

Standardstorlekar (i cm):
85×150, 85×300, 115×200, 115×300, 150×250                                 
Fler storlekar kan plockas fram vid behov

Hyrservice för rengöring och byte
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CWS Logomattor

Mattan visar vägen
Oavsett om ni väljer en logotyp eller slogan så  
förstärker skräddarsydda mattor er verksamhets 
unika profil. CWS erbjuder ett brett urval av individu-
ella möjligheter, till exempel 150 standardfärger och 
mängder av ytterligare specialfärger efter ert 
önskemål. Dessutom kan vi erbjuda förstklassigt 

tryck med fotografisk kvalitet på mattan.  
Ni kan därmed använda er egen företagsprofil   
för att visa vägen till särskilda lokaler, eller ge ett 
bestående intryck genom att önska besökaren 
välkommen – det är bara era egna idéer som  
sätter begränsningarna.

Egenskaper Logomattor
150 standardfärger och mängder av ytterligare specialfärger efter 
önskemål 

Fotografisk tryckkvalitet

Standardstorlekar (i cm):
85×75, 85×150, 85×300, 115×200, 150×250, 150×300                 
fler storlekar kan plockas fram efter önskemål

Ingen minsta upplaga krävs

Hyrservice för rengöring och byte

Egenskaper Sago/lekmatta
Stimulerar lek och kreativitet, finns i färdiga designs, ovan endast 
ett par exempel

Halksäker

Standardstorlekar (i cm):
85×150, 115×200                                                                                           
fler storlekar kan plockas fram efter önskemål

Ingen minsta upplaga krävs 

Hyrservice för rengöring och byte

Logomattor Sago/lekmattor
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CWS Designmattor

Former som 
förgyller
Receptioner och andra mottagningar kräver ofta 
annorlunda idéer för trivselns skull. CWS Mattlösni-
ngar erbjuder en mängd skräddarsydda och innova-
tiva valmöjligheter för att ge just er ingång  
ett unikt och välkomnande utseende. Vårt breda 
utbud av form, färg och utseende gör att besökaren 

gärna stannar till för att kika en extra gång.  
Redan via entrémattan kan ni tydligt presentera 
både er verksamhet och er filosofi från allra första 
sekund. Låt ett glatt budskap eller ett välkomst- 
meddelande uppta allt fokus när ni tar emot besök.
Släpp fantasin fri!  

Skräddarsytt utseende
 
Bestäm själva form, färg och utseende på era mattor. 
Fler storlekar kan plockas fram efter önskemål.

85×85 
150×150

Individuellt val av form115×200115×200115×58 
150×75

Egenskaper
150 standardfärger och mängder av ytterligare specialfärger efter 
önskemål

Ingen minsta upplaga krävs

Kombinera färg och form tillsammans med mattans alla övriga 
funktioner

Hyrservice för rengöring och byte

I centimeter
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High-twist nylon

CWS Industrimattor

Renlighet på plats
Smuts tar sig in i alla lokaler, främst genom inkörs- 
portar eller transferytor via leveransfordon eller via 
transporter av olika slag till och från produktions-
anläggningar. CWS industrimattor säkerställer en 
högre renlighet och mindre smuts. Vi kan erbjuda 
tre olika typer av mattytor som alla är särskilt 
utvecklade för att absorbera väta samt förhindra 
nedsmutsning redan vid inkörsporten.

Tre till sex mattor som placeras i rad bildar vad   
vi kallar ett ”industriellt lås”. Mattorna fixeras   
vid golvet genom ett stabilt ankarsystem av 

gummiexpandrar undertill. Om ett fordon plötsligt 
bromsar in på en matta och flyttar dess position – 
så kommer de flexibla klamparna dra tillbaka mattan 
till dess ursprungliga läge när fordonet kört iväg, 
gång på gång.

Mattorna installeras av CWS och samlas in varje 
eller varannan vecka för särskild rengöring, bero- 
ende på överenskommet serviceavtal. På detta vis 
garanterar vi att CWS industrimattor alltid fungerar 
som tänkt och behåller sin fulla uppsugnings- 
förmåga av smuts och väta.

Egenskaper
Tre mattytor att välja mellan (Scraper, High Twist Nylon, Mikrofiber) 

Bredd 115 cm, längd upp till max. 400 cm

Anpassade för att användas i lokaler med tunga och rörliga 
föremål, till exempel fordon eller lådor

Fyra hylsor av vulkaniserat gummi

Fixeras till golvet med hjälp av gummiexpanders

Hyrservice för rengöring och byte

Smuts och väta kommer inte längre än till 
inkörsporten.

Material med 
skrapförmåga

Mikrofiber
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CWS Ergonomimattor

Total avlastning
CWS Ergonomimatta är en medicinskt testad   
specialprodukt som reagerar på minsta kropps- 
rörelse och motverkar den trötthet som uppstår   
av upprätt stående under lång tid. Mattan avlastar 
ansträngningen för både rygg- och benmuskler, 
vilket är en bevisad effekt som både testats och 
bekräftats av APMA, the American Podiatric  
Medican Association.

Båda våra ergonomimattor är gjorda av 100 %  
nitrilgummi, NBR, och lämpar sig för de  verksam-

hetsytor där människor vistas stående under  
långa perioder – till exempel hotell, restauranger, 
flygplatser, banker, butiker eller inom tillverknings- 
industrin. 
 
Till kontorsmiljöer rekommenderar vi vår Comfort 
Flow ergonomimatta. Ett skönt och smidigt underlag 
med goda egenskaper för arbetsmiljön för dina 
anställda.  

Egenskaper CWS Ergonomimatta
Skonsam för leder

Isolerad mot kalla golv

Lätt att rengöra

Standardstorlekar (i cm):
85×60, 85×140, 85×297, 120×180

Egenskaper Comfort Flow
Avlastande effekt på muskler och leder

Antibakteriella ämnen i mattan förhindrar tillväxt av bakterier

Lätt att rengöra

Standardstorlekar (i cm):
60×90, 90×150, 90×300 

Unika dämpande funktioner för kroppen:

• Skonsam för leder

• Stimulerar blodcirkulationen

• Reducerar trötthet och höjer prestationsförmågan

• Lindrar obehag i ländryggen och benmusklerna
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CWS Miljö och kvalitet

Miljö och 
kvalitet – vårt 
hållbarhetsarbete

2. Sortering 

4. Kontroll

5. Reparation
och byte

6. Leverans

3. Tvätt & Tork

1. Upphämtning 
av gods 

CWS-boco Sweden AB är certifierat enligt
ISO 9001 Kvalitet

ISO 14001 Miljö

ISO 45001 Arbetsmiljö

Svanen 4.0 Miljömärkning

Sveriges Tvätteriförbund (T-märkning)

Servicecykeln -   
en vältrimmad kedja 
 
Rätt leverans, i rätt tid, till rätt kvalité och på  
rätt plats är avgörande för våra kunders verk-
samhet. Det kan vi garantera genom en noga 
utprovad servicecykel som ger kontroll över 
hela processen.

CWS som företag tar helhetsansvar - från produk-
tion till användning och omhändertagande till bear-
betning. Vår tvättservice, våra hygienlösningar och 
textilier är designade, tillverkade och utvecklade på 
grundval av de senaste vetenskapliga och ekolo-
giska resultaten.

CWS bidrar med sitt breda utbud av tvätt, hygien- 
och textillösningar inte bara till miljöskyddet – utan 
också genom att använda våra produkter så stöds 
även våra kunder; företag och offentliga institutioner 
att agera på ett miljöansvarigt sätt. 

Vi strävar ständigt efter att minimera vår förbruk- 
ning och utsläpp av vatten, energi och bränsle samt 
arbetar förebyggande för att minimera föroreningar. 
För oss är det en självklarhet att jobba på ett håll-
bart sätt med ständiga förbättringar som inte bara 
skyddar miljön, utan även skapar mervärde för våra 
medmänniskor och vår planet. Alla våra mattvätt- 
erier är svanenmärkta.
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Ganzheitlich
nachhaltig
10.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 16 
Länder, 130 Standorte: Als Europas führender 
ganzheitlicher Systemanbieter bieten wir 
Lösungen rund um Sicherheit, Schutz und 
Gesundheit. Individuell. Professionell. 
Nachhaltig.

Qualität mit System – in jedem Bereich:
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CWS Sverige

Besöksadress: 
CWS-boco Sweden AB  
Domnarvsgatan 11   
163 53 Spånga

Telefon: 020-297 297 
E-post: kundservice@cws.com

cws.com


