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Logomåtte
 ¡ Til alle industrier- og virksomhedstyper
 ¡ Som aflastningsmåtter
 ¡ Til ingangsparti og receptioner
 ¡ Både til udendørs og indendørs brug
 ¡ Forskellige materialer til alle formål
 ¡ Ingen begrænsninger ift. grafik, design  
og mål

 ¡ Effektiv optagelse og akkumulering af  
skidt og væske

Bestillingsproces nemt og enkelt!

NEMT & ENKELT!

Størrelse på måtten vælges i samarbejde 
med din Abena konsulent.

Logo mailes til Abenas konsulent, 
i fil-formatet JPG i 300 dpi.

Artwork produceres og godkendes.

Når artwork er godkendt, 
produceres måtten. 

Måtten er på vej. Den leveres 14 dage  
efter godkendt artwork.
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Færre skrid og snuble-ulykker
Med et rent og tørt gulv.

Egne måtter 
Kræver ikke mere rengøring end lejemåtter.  
Måtterne støvsuges, og kan lejlighedsvis spules.



God rengøring starter med  
den rette indgangsmåtte
85% af det snavs og vand, der slæbes 
ind i bygningen, sidder under fodtøjet.



Lavere omkostninger
Til rengøring og vedligehold. En god måtte beskytter 
gulvet mod slid og forlænger gulvets levetid.€

Måtter  
Et sikkert valg til et  
sikkert arbejdsmiljø

Kleen-Tex 



Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Optimal sikkerhed og komfort 
- færre bakterier, lavere omkostninger og større aflastning

Varenr. Varenavn B x L (cm)
 
Farve

Aflastningsmåtter

1000005408 Kleen-Komfort Safety, m. gul kant 55 x 78 Sort

1000005409 Kleen-Komfort Safety, m. gul kant 85 x 150 Sort

1000005410 Kleen-Komfort Safety, m. gul kant 85 x 285 Sort

1000005411 Kleen-Komfort Standard 55 x 78 Sort

1000005412 Kleen-Komfort Standard 85 x 150 Sort

1000005413 Kleen-Komfort Standard 85 x 285 Sort

1000005414 Kleen-Komfort Soft 55 x 78 Sort

1000005415 Kleen-Komfort Soft 85 x 150 Sort

1000005416 Kleen-Komfort Soft 85 x 285 Sort

Antibakterielle måtter

1000008602 Kleen-Thru Plus 86 x 143 Sort

Klæbemåtter

1000008603 Kleen-Sticky Mat 90 x 45 Blå eller hvid

Klæbemåtter
Kleen-Sticky Mat
For maksimal fjernelse af fint støv og snavs og andet 
forurening fra sko og vognhjul, som ofte ikke opsam-
les af konventionelle måtter. Fås med 30 eller 60 klæb-
rige lage, der er lette at fjerne, og som giver øjeblikkelig 
fornyet beskyttelse mod kontaminering. Bruges i ind-
gangslokaler til operationsstuer, ITA, laboratorier eller 
på andre arbejdspladser, hvor der kræves høj hygiejne.

 ¡ Maksimal reducering af fodbåren kontaminering
 ¡ Effektiv fjernelse af støv og skidt
 ¡ Antibakteriel substans hæmmer bakterievækst
 ¡ Bakterier klæber fast
 ¡ 30 el. 60 lag pr. måtte
 ¡ Nem at flytte
 ¡ Velegnet til produktion og arbejdspladser med høje 
hygiejne krav

 ¡ Fås i flere størrelser
 ¡ Indslutningsramme i skridsikker nitrilgummi kan 
tilkøbes

 ¡ Lavet i Europa
 

Hos Abena vil vi være de bedste til at levere skræddersyede måtteløsninger, 
som passer præcis til dine behov. Derfor har vi indgået et nyt og tæt sam-
arbejde med måtteproducenten Kleen-Tex. Det nye samarbejde betyder,  
at vi hos Abena nu ikke længere blot er total-leverandør inden for måtter  
– vi leverer nu også endnu bedre løsninger, der er skræddersyet efter dine 
ønsker. Vi har afskaffet minimumsbestilling og kan desuden levere logo-
måtter blot 14 dage efter godkendt artwork. Se bestillingsprocedure for 
logomåtter på bagsiden. 

Vi besøger gerne din virksomhed, så vi kan beregne 
besparelsen ved køb af måtter ift. en lejeløsning. 

Kontakt din konsulent eller Abena Kundeservice på 

tlf. 74 31 18 18 

Hvorfor vælge Kleen-Tex:
 ¡ Etableret i 1967 – stor erfaring inden for 
fremstilling af måtter

 ¡ I dag en af verdens førende producenter 
af måtter

 ¡ Stort udvalg af produkter og tjenester
 ¡ Lagerførende på størstedelen af sortimentet 
– kort leadtime

 

Aflastningsmåtter
Kleen-Komfort

Ergonomisk aflastningsmåtter til både administrative 
og industrielle arbejdspladser. Kleen Komfort måtterne 
har fremragende aflastningsegenskaber grundet den 
polstrede indre konstruktion med Memory Foam skum. 
Kleen-Komfort er slidstærke måtter, som mindsker 
trætheden af både muskler og led. Med lav kantprofil 
for at mindske risiko for ulykker. Aflaster medarbejder, 
der står meget op og reducer samtidig sygedage re-
lateret til overbelastning og omkostninger forbundet 
dermed.
 ¡ Aflastning til kontor og industriområder
 ¡ Bedre ergonomi og blodcirkulation
 ¡ Lettelse for muskler og led
 ¡ Øget koncentration og produktivitet
 ¡ Polstret for langvarig komfort
 ¡ Beskytter mod jordstråler
 ¡ Reducerer ulykker
 ¡ Skridsikker
 ¡ Vaskbar og hygiejnisk
 ¡ Lave profilkanter
 ¡ Sikkerhedsmodel med lysfarvet kant
 ¡ Lavet i Europa

Antibakterielle måtter
Kleen-Thru Plus

Designet til bl.a. professionelle køkkener og barer.  
Indbygget uorganisk antimikrobielle egenskaber  
inhiberer væksten af bakterier som E-Coli og gule 
stafylokokker (Staphylococcus Aureus).

Den elastisk nitrilgummi konstruktion fungerer også 
som aflastningsmåtte, der letter trætheden ved  
langvarige job i køkken eller bag baren.

 ¡ 100% nitrilgummi
 ¡ Aktibakteriel substans hæmmer bakterievæskt
 ¡ Skridsikre
 ¡ Indbygget anti-bakteriel substans 
 ¡ Med ribbet overflade med huller til dræning
 ¡ Ingen lugte, svampe eller bakterier
 ¡ Mister ikke effekt med tiden
 ¡ Ideel til køkkener
 ¡ Fungerer samtidig som aflastningsmåtte

https://online.abena.dk/Product/Details/1000005408?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005409?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005410?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005411?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005412?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005413?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005414?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005415?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000005416?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000008602?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000008603?c=1

