
Välkommen in!
Entrésystem som förstärker din image



”Du får aldrig en andra chans 
att göra ett första intryck”



Första intrycket består…



…det är då du bygger den image vill att din besökare 
ska ha av företaget, fastigheten eller upplevelsen



Effektiva entrélösningar

• Image - en fin entré lockar besökare till shopping 
• Bestående intryck – håller entrén snygg och ren utan 

fula avtryck
• Säkerhet - gör golvet mindre hal under vintern
• Håller golvet rent 
▫ Spara golvbeläggning 
▫ Gör den dagliga rengöringen lättare

• Med skrapmattan V-Mat Eco i din entré uppfyller du ett 
av de 16 miljömål som Sveriges riksdag har fastställt –
en giftfri miljö. V-Mat Eco är helt fri från PVC/ftalater 
och andra skadliga ämnen enligt SVHC-listan. 
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En investering som lönar sig i längden



Längden har betydelse
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Hemligheten ligger i att jobba i 3 olika zoner

Zon 1
Skrap och släpp

Zon 2
Tork

Zon 3
Trafik

1 2 3



Zon 1
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Skrap och släpp

Zon 1
Skrap och släpp

Zon 2
Torl

Zon 3
Trafik

1

• Börjar utanför eller innanför dörrarna
• Måste vara tillräckligt lång för att hinna skrapa bort smutsen
• Tar hand om och döljer de största partiklarna

▫ Snö
▫ Grus
▫ Sand
▫ Lera

Lösning
• V-Mat Eco (100% giftfri)
• V-Mat Extra
• V-Mat/ V-Mat Duo



Zon 2
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Tork

Zon 1
Skrap och släpp

Zon 2
Tork

Zon 3
TrafiK

1

• Direkt efter skrap och släpp zonen
• Torka av fukten från sulan
• Ta hand om den finaste smutsen

▫ Sand
▫ Damm

Snö/regn

Lösning
• V-Mat Duo
• T-Mat Smart
• T-Mat Flex



Zon 3
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Trafik

Zon 1
Skrap och släpp

Zon 2
Tork

Zon 3
Trafik

1

• Den sista zonen har till uppgift att ge tydliga 
gångstråk till reception, hissar, trappor, 
in till butiken, etc.

• Startar efter eller som en del av torkzonen
• Trafikzonen kan vara stor, liten, fyrkantig eller lång.

Du sätta gränsen

Solution
• T-Mat Smart
• T-Mat Flex



En effektiv entrélösning
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Jobbar hårt 24-7 varje dag…

• Mer än 80% av all smuts kommer in genom dörren.
• Med 300 besökare per ingång och dag (bottenvåningen), 

så kan du räkna med att 500 kg till 800 kg grus, sand, 
damm smiter in genom dörren varje år

• En effektiv entrélösning tar hand om detta innan sanden 
och gruset börjar förstöra golven

• Viktigt är också att en effektiv entrélösning ska vara lätt 
att rengöra och städa under

Detta är vad du hittar 
under en effektiv 

skrapmatta



Det är hög tid att göra en skillnad!



En kombination av V-Mat i snurrkarusellen och V-Mat Duo innanför dörren

Väla Centrum, Helsingborg



T-Mat Smart (skräddarsydd)
- det är du som sätter 
gränsernaStor välkomnande T-Mat Smart – binder samman entré och garage

Kontorshotell, Nacka Sjöstad, Stockholm



Kombinera eller lägg in enbart - V-Mat med V-Mat Duo och textilmattor

Lilla entrén i kontor, hyreshus & butiker



Ytterligare inspiration



V-Mat tar första stöten!
Passar lika bra i de största galleriorna 
med den högst trafiken…



V-Mat tar första stöten!
…som i byggbutiken, i den exklusiva butiken 
eller på förskolan…



V-Mat tar första stöten!
…eller i entrén på det mellanstora kontoret 
som till den minsta entrén



V-Mat tar första stöten!
V-Mat kan placeras utanför entrén, i karusellen 
eller innanför dörren.



Tack!
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