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Førsteinntrykket gjelder
«Du får aldri en ny sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk».

Det første de besøkende ser av lokalene er entréen, og det er her de begynner å danne 
seg et bilde av hva som venter. Her har du mulighet til å bygge imaget du ønsker at de  
besøkende skal ha av firmaet, lokalene eller opplevelsen.
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Gulvet er det første de besøkende ser og «føler» innenfor  
entréen. Rene og pene gulv bidrar til et positivt inntrykk. 
Skitne og ustelte gulv trekker inntrykket ned.

Lønnsomme gulv

Mer enn 80 % av all smuss kommer inn gjennom entréen. På 
et kontor med 300 ansatte havner for eksempel mellom 500 og 
800 kg smuss på entrégulvet hvert år. Beregn en tilleggskostnad 
på rundt 50 kroner i rengjøring for å fjerne hver kilo, så ser du 
hvordan du kan tjene masse penger på å holde smusset borte fra 
gulvet.

Med effektive entrésystemer holder du gulvene i god stand 
og sparer mye penger på unødig vedlikehold. Kostnaden til 
vedlikehold av «ubeskyttede» gulv kan nemlig komme opp i ni 
ganger investeringskostnaden.

Jo tidligere vi kommer på banen, desto mer sparer du

Vileda Professional er eksperter på rengjøring og vet derfor hva 
du skal gjøre både for å hindre smuss og for å rengjøre gulvene 
på en kostnadseffektiv måte.

Vårt entrésystem med skreddersydde løsninger gjør rengjø-
ringen raskere, mer effektiv, mer ergonomisk og billigere totalt 
sett.

Første steg til en god entré er matter fra Vileda Professional.
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V-Mat/V-Mat Duo

V-Mat

V-Mat/V-Mat Duo

V-Mat/V-Mat Duo

V-Mat

V-Mat/V-Mat Duo

Den optimale løsningen varierer, er avhengig av forholdene og entrésonens totale lengde. Derfor kan mattene kombineres på forskjellige måter.

Løsningen for å holde entrégulvene rene og pene er altså gode 
mattesystemer.

Hemmeligheten ligger i å tenke smussoner – fra grovt smuss 
til fint.

Det grove smusset stopper du allerede i eller utenfor entréen, 
og jo lengre inn gjesten går, desto finere blir smusset under sko-
ene. Hver sone krever sin spesialmatte for at rengjøringen skal 
bli så effektiv som mulig.

Riktig fra begynnelsen

Den beste løsningen, som gir den mest kostnadseffektive 
gulvrengjøringen, får du når du planlegger entréen i ulike soner 
allerede fra begynnelsen. Da kan du dessuten sørge for at entré-
systemet blir en naturlig del av entréens designløsning og bidrar 
ytterligere til at besøket blir en positiv opplevelse.

Vi kan naturligvis ha kontakt med arkitekten, prosjektlede-
ren, byggherren eller innredningskonsulenten for å skape en 
løsning som er både smakfull, effektiv og gjennom førbar for 
nettopp ditt prosjekt.

Lengden er viktig

Jo lengre entrésonene er, desto mer smuss fanger mattene opp. 
Etter 6-8 skritt har opptil 80 % av smusset løsnet fra skoene. 
En tommelfingerregel er å tenke og planlegge i soner på tre 
meter: 3 – 6 – 9 meter.

Legg til minst tre meter matte under ekstra vanskelige for-
hold med mye smuss. Eventuelt en ekstra matte for eksempel i 
vinterhalvåret. 

 
Høy kvalitet

Vi utvikler våre matter for at du skal være trygg på at de holder 
høyeste kvalitet både med hensyn til levetid og opptak av 
smuss. De har naturligvis også høyeste brannklasse og  
tilgjengelighet – husk at entréen kan være den eneste veien ut 
ved en eventuell brann i bygningen.

Entré med 
inntrykk
Uten stygge avtrykk

SKRAP- OG SLIPPSONE
Plasseres i nær tilknytning til entrédørene eller også utenfor 

entréen. Her tar matten den første støyten fra sko med sand, 

snø, søle og annet grovt smuss.

Matten skal være så lang at smusset rekker å løsne fra  

skoene.
 

Vi anbefaler V-Mat, V-Mat Extra og/eller V-Mat Duo.
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Entréens tre smussoner



V-Mat/V-Mat Duo

T-MatV-Mat Duo

T-Mat

TØRKESONE
Matten plasseres umiddelbart etter skrapesonen. Her tas fuktig-

heten opp og finere smuss samles opp og blir liggende.

Det er viktig at matten er slitesterk og att der tørker fort.

Vi anbefaler V-Mat Duo og/eller T-Mat.

TRAFIKKSONE
Den siste sonen danner en overgang mellom selve entréen 

og for eksempel resepsjon, heis, trapper og så videre. Her 

håndteres eventuelt de siste restene av smuss fra utsiden av 

bygningen.

Trafikksonen må tåle stor trafikk og dessuten et nordisk klima 

med mye smuss og søle gjennom store deler av året.

Vi anbefaler T-Mat.

V-Mat/V-Mat Duo
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T-MatV-Mat Duo

T-Mat

Den optimale løsningen varierer, er avhengig av forholdene og entrésonens totale lengde. Derfor kan mattene kombineres på forskjellige måter.

Entréens tre smussoner



Pen, effektiv, fleksibel, allsidig – det er V-Mat i et nøtteskall.  
Avskrapningsmatten pynter opp i enhver entré og er første steg i 
et mattesystem som holder gulvene dine både rene og lettstelte.

Design ikke bare for syns skyld

V-Mat tar seg godt ut på en diskret måte og passer i alle typer 
entréer hvor det stilles strenge krav til funksjon og design.

Matten legges oppå gulvet eller i en innstøpt grop. Som 
tilbehør finnes mange ulike løsninger når det gjelder lister – til 
innstøping, inndeling eller som rampe. Moduloppbyggningen 
gjør det enkelt å tegne V-Mat inn i en entréløsning, og den er 
utrolig enkel å legge.

Det unike mønsteret rengjør i alle retninger, og den åpne 
strukturen tar effektivt hånd om det grove smusset.

V-Mat Duo – den perfekte kombinasjon

Med V-Mat Duo får du den perfekte kombinasjon av en skrape 
del for det grove smusset og en tørkedel for det fine smusset.

V-Mat Duo brukes hovedsakelig i omgivelser hvor vi ønsker 
å legge litt ekstra arbeid i design og inntrykk. V-Mat Duo er en 
elegant skrapematte som passer like godt på et eksklusivt kontor 
som på et moderne kjøpesenter. Eller i den lille entréen med 
kort inngangssone, hvor du vil kombinere skrape- og tørke-
funksjonen i én og samme matte.

Begynn med V-Mat
Markedets mest effektive avskrapningsmatte

Lag din egen design ved å kombinere

De 24,5 x 24,5 cm store modulene er enkle å føye sammen, 
og du skaper selv sluttresultatet ved fritt å kombinere V-Mat, 
V-Mat Duo og ulike grunnfarger.

De ulike fargene og utførelsene på V-Mat gjør det mulig å 
skape en tydelig begynnelse og slutt på entréen, noe som øker 
tilgjengeligheten.
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Legg tekstilmatten T-Mat i tørke- og trafikksonen, så holder du 
smusset vekk og gulvet i perfekt stand. I disse sonene blir  
nemlig både fuktigheten og det siste finkornede smusset  
liggende igjen. 

 
Jo lengre, desto mer effektiv

Det grove smusset er fanget opp i skrapesonen, og nå gjelder 
det å fjerne mest mulig av det som fortsatt er igjen under  
skoene.

Denne matten skal absorbere fuktighet, men også ta seg av og 
«gjemme» finkornet smuss. Derfor har lengden betydning – jo 
flere skritt den besøkende tar i tørke- og trafikksonen, desto 
renere kan du holde gulvet i entréen og desto enklere blir  
rengjøringen.

T-Mat «oppbevarer» smusset

Den unike konstruksjonen med den tvunne fiberen gjør at  
smusset «faller ned» og legger seg i bunnen av matten, noe 
som gir et rent og pent inntrykk frem til matten rengjøres eller 
støvsuges.

På den måten stoppes smusset som du ellers ville fått inn på 
det pene entrégulvet.

Fortsett med T-Mat
Siste steg inn i en pen entre!
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Matter og rengjøring er én ting. Gode råd og problemløsning en 
annen. Hos Vileda Professional får du hjelp hele veien frem til en 
lønnsom løsning som gir en kostnadseffektiv gulvrengjøring.

Med årene har vi opparbeidet utrolig mye kunnskap om  
rengjøring, og det har derfor vært naturlig å utvikle entré-
løsninger som passer til våre rengjøringsmetoder, slik at smusset 
holder seg effektivt borte.

Løsningene omfatter hele rekken fra den enkleste matten til 
det effektive totalkonseptet, inklusive innstøping og lister. 

Dine matteeksperter 
–  Vileda Professional  

1. Stopp smusset allerede i entréen

Inneholdet i denne brosjyren viser deg hva vi mener.  
Dvs – vårt mattesystem reduserer smusset som kommer 
inn i dine lokaler til et minimum. I tillegg tar våre avfall- 
og kildesorteringssystemer  seg av det som publikum vil 
kaste.

2. Raskt og enkel t renhold av interiøret

Neste trinn - ta hånd om interiørflatene med kluter, skure-
produkter og utstyr for vinduspuss. Mikrofiber rengjør raskt og 
effektivt i dybden!

3. Gulvrenhold

Til slutt rengjør du gulvet med vårt Swep-system, eller med noen 
av våre andre ledende systemer for gulvrenhold. Tilbehørene er 
mange og de dekker alle dine behov for gulvrenhold.

1 + 2 + 3. Effektiv rengjøring I tre enkle trinn!
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Hele Freudenberg står bak oss

Vileda Professional er en del av Freudenberg-konsernet, som 
har mer enn 34 000 medarbeidere over hele verden.

I den avanserte forsknings- og utviklingsavdelingen jobber 
mer enn 60 forskere og ingeniører med å utvikle verdens- 
ledende løsninger, med ett felles mål – produkter og systemer 
som utgjør en forskjell.

Et komplett vedlikeholdskonsept som gir brukeren best 
mulig rengjøringsresultat til lavest mulig totalkostnad.

Bra produkter, gode metoder og smarte løsninger er nøkkelen
til enklere, raskere og et mer kostnadseffektivt renhold.

Det løser du med tre enkle steg!
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Vileda Professional - en del av Freudenberg Group

Vileda Professional er en del av Freudenberg Group, et globalt familieforetak med hovedkontor
i Tyskland. Vi har salgskontor i samtlige større europeiske land og et vel oppbygd nett av  
representanter i den øvrige del av verden.
   Vileda Professional tilbyr innovative rengjøringsløsninger og system for profesjonelle brukere 
innen rengjøringsbransjen – fra sykehus, skoler og kontor til hotel og restauranter.


