i-matt®
Sikkerhed
på dit gulv
Et simpelt og effektivt
koncept der beskytter
dine gulve!

Floor Safety System
Hurtigere

Renere

Mere miljørigtigt

Sikrere

Bedre for alle

Gulvsikkerhed
på en ny måde.
Hos i-team har vi en 4D tilgang til rengøring.
Vi ved, at skidt transporteres gennem bygninger
via gulve, vægge og lofter, møbler og faktisk også
gennem luften.
For at undgå krydskontaminering er det nødvendigt
med effektive midler, der stopper skidtet grundigt
og undgår at det flyttes rundt i bygningen.
Her er i-matt et særdeles effektivt værktøj.

En af de bedste måder at fjerne snavs og
jord er ved brugen af walk-off måtter.
• En ren måtte ved din indgang er nøglen til
dit image og rengøringseffektiviteten i din
bygning.
• Men traditionelle tilgange inklusive
konventionelle måtter kan være en dyr,
ineffektiv og arbejdskrævende
fremgangsmåde.
i-matt fungerer sammen med i-mop for at
give dig alt hvad du behøver at dine måtter
beholder deres højeste ydeevne.

Det sikrer fjernelse af snavs, støv og vand fra
dine sko og hjælpe din bygning med at være
sikrere, renere, hurtigere, grønnere og bedre
for alle.
Du kan nemlig bruge din i-mop og køre den
over i-matt med dens lave højde og holdbare,
hurtigtørrende overflade betyder det, at du
aldrig kommer til at flytte en tung, snavset
tæppemåtte igen!
i-matt kan også halvere dine omkostninger i
forhold til lejemåtter. Der er ingen dyre
kontrakter, ingen skjulte omkostninger og
ingen spildt tid.

En ny absorberende
måde som giver rene
og sikre gulve

Måtten der bliver
på sin plads

Absorberer våde og
Glatte overflader

Sig farvel til sjuskede
lejemåtter

i-matts unikke klæbemiddel
sikrer, at måtten bliver på sin
plads, også når du rengør den
med din i-mop.

i-matts supertynde absorberende
materiale opsamler vand og spreder
det ud, så måtten tørrer hurtigt og
holder gulvene tørre og sikre.

i-matt ændrer ikke form, så du
spilder ikke tid på at justere den
igen og igen som man kan gøre
med udlejningsmåtter og -tæpper.

Hurtigere
I stedet for at spilde tid på at flytte måtter af
vejen, når du skal rengøre gulvene, kan i-matt
blive liggende hele tiden. Faktisk kan de blive
liggende i op til 12 uger.

Renere
Hurtigere

Renere

i-matts walk-off dækning fanger vand og snavs ved
dine
gulve rene hele dagen lang.
Bedre
for alle
Sikrereholder
Meredøren,
miljørigtigthvilket

Grønnere
Brugen af i-matt hjælper dig til at benytte færre
kemikalier i din rengøring. Det reducerer belastning
på miljøet med op mod 92 %.

Sikrere
Våde gulve betyder, at der er risiko for faldulykker.
i-matt absorberer med lav synlighed men med høj
virkning. Det reducerer fugt og holder dine gulve
tørre og sikre.
Det er ikke engang tæt på!

Bedre for alle
For de mennesker, der rengør gulvene, og de
mennesker, der går og arbejder på dem vil i-matt
gøre livet sikrere og lettere.

i-matt er mere æstetisk tiltalende for
kunderne og medarbejdere - det ser
bedre ud, føles bedre og er renere og
sikrere end konventionelle måtter med
gummibund.
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Gummimåtter

i-matt

Let at rengøre
Kan rengøres hvor den ligger ved hjælp af i-mop

x

√

Opsamler og hurtigtørrende
Fanger væske og tørrer hurtigt for at forhindre, at det spredes i bygningen

x

√

Sparer tid og penge
Omkostningerne mindre end ved at leje måtter og kræver mindre arbejdskraft

x

√

Bliver på sin plads
Bliver liggende hvor den skal, så du spilder ikke tid på at justere placeringen

x

√

Bygget til brug
Bevarer høj trækkraft og holder op til tre måneder mellem udskiftninger

x

√

Kontinuerlig dækning
Kan bygges sammen med andre måtter for at skabe en sammenhæng
uden huller eller overlapninger

x

√

Ingen bølger
Ligger fladt og bliver liggende, så du aldrig bekymrer dig om, hvorvidt folk snubler

x

√

i-matt beskytter også dine gulve mod håndsprit
Almindelig håndsprit er enormt effektivt mod bakterier og
vira, men desværre kan det også have en ødelæggende
effekt på flere typer gulve. En nem og effektiv måde du
kan beskytte dine gulve er ved at lægge en i-matt der
hvor håndspritten står. På den måde sikrer du et optimalt
og skridsikkert underlag, samtidigt med at du passer på
dit gulv.
i-matt beskytter nærmest overalt og præcis der,
hvor du har behov for ekstra beskyttelse. Det kunne
være ved indgangen til en kontorbygning, foren en
flaskeautomat i et supermarked eller måske foran
en havedør i en daginstitution?

Håndsprit område

Kemikalier brugt
til rengøring

i-matt har
en miljømæssig
belasting der
er >91% MINDRE
end andre gummi
måtter!
i-matt skulle udskiftes 47 gange årligt for at belaste miljøet
svarende til måtter med gummibund. Men du behøver kun skifte
i-matt fire gange årlligt. Selv hvis du ejer tilsvarende gulvmåtter
med gummibund og ikke vasker dem, udsætter i-matt
stadig miljøet for en 20% mindre belastning.

Flaskeautomat område

Grocery Stores
Overforbrug
af vand ved
rengøring

Miljømæssig
belastning ved
brug af lejemåtter

Transport af måtter
frem og tilbage fra
rengøringsfirmaet

Teknologien bag i-matt
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En patenteret
kombination af
teknologi og
materialer.
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Rulle med 3 forudskårne sektioner
hver 91,5 cm x 3 m. Ideel størrelse til
indgange og gå-områder.
Kan let trimmes til for at passe.
Tilbydes også i måtter på 61x39 cm

3

og indgangspartier.

Nyt effektivt P53-klæbemiddel
Udviklet, så i-matt lægger sig fladt og bliver
liggende. Men er samtidigt nemt at trække op

91,5cm

uden at efterlade spor – når det er tid til at
skifte måtten. Det klæbende lag skaber også en
barriere, der hindrer væsker i at lække igennem.

EFM absorberende teknologi
(Entangled Fiber Matrix)
Bestående af sammenlåsende fibre,
der absorberer og spreder vand,
så måtten tørrer hurtigt plus den
opsamler snavs for at forhindre, at
det bliver slæbt omkring i bygningen.

Hi-Trac overflade
Certificeret af NFSI for at reducere
faldulykker med op til 90%. Det holder til
daglig rengøring plus brug fra såvel folk
til fods, eller mindre vogne med hjul.
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med runde hjørner, perfekt ved døre

