
Matteservice
 Renere gulv, bedre inneklima og lavere totalkostnader

#1
Norges største på  

Matteservice

We empower your day

MicroTech   Logomatter   Bomullsmatter   Standardmatter   Avlastningsmatter 
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Miljø er viktig for oss. Hver dag jobber vi med å 
bruke mindre vann, kjemikalier, elektrisitet, olje og 
transport. Det er et mål for oss fordi vi vet at det 
påvirker miljøet. Derfor har vi gode rutiner, som vi 
stadig videreutvikler, for å sikre at vi er så 
miljøvennlige som mulig. 

Hvert år kommer vi ut med et miljøregnskap og en 
CSR-rapport som viser resultatet av miljøarbeidet. 
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Matter fra Elis
– et naturlig valg
Velg matter og mopper fra Elis og vær sikker på at du produktene oppfyller de 
rette kravene både når til det kommer til miljø og kvalitet. Vi tilbyr en leieløsning av 
de beste mattene og moppene i landet. Du leier og vi tar oss av resten. Vi henter 
og leverer matter og mopper på rett sted til rett tid - når og hvor bestemmer du. 
Vi vasker våre matter og mopper rene med så lite energi, vann og kjemikalier som 
mulig, uten at det går på kompromiss av resultatet.

 UN Global Compact
Vi er også det eneste 
norske vaskeriselskapet 
som er tilknyttet UN 
Global Compact med 
sine ti 
grunnleggende krav 
til bedrifter innenfor 
menneske- og 
arbeidsrett, miljø 
og antikorrupsjon. 
Det betyr for oss at 
vi må opptre ytterst 
profesjonelt og 
hederlig i hele vår 
virksomhet. 

Gjenbrukte flasker i 
matter
450.787. Så mange 
plastflasker gjenbrukte 
vi på produksjon av 
våre logomatter i 
2019. Alle fl askene er 
samlet inn i land uten 
resirkuleringssystemer.

  Reparasjon og redesign av matter
Hvis vi skulle være så uheldige å få et hull 
eller en rift i en matte, kaster vi ikke denne 
matten. Denne blir da sendt til reparasjon 
og redesign, og sendt tilbake til oss så god 
som ny. På denne måten får våre produkter 
en lengre levetid, og man unngår 
overforbruk og avfall.

Fiskegarn i våre matter
Sammen med våre 
partnere og leverandører, 
sørger vi hele tiden for å 
ha de mest ansvarlige 
produksjonsmetoder 
og produkter. I vår nye 
og innovative matte 
MicroMagnetic brukes 
gjenbrukt fiskegarn som 
samles opp fra bunnen av 
verdens hav.

 Vi er veldig stolte over å ha passert 
nåløyet for å bli Svanemerket. Det viser 
at vi tar miljøansvar på alvor og jobber 
dedikert med å være den beste på 
miljø, samt gi trygghet til våre kunder.
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Ulike soner 
krever ulike 
løsninger
Med en leieløsning fra Elis kan du velge mellom et bredt 
utvalg av matter som blir regelmessig vasket og vedlikeholdt. 
Vi forenkler din hverdag ved å tilby et komplett sortiment 
av kvalitetsmatter som holder dine gulv rene, profilerer din 
virksomhet og bedrer innemiljøet. Med vår hjelp sikrer du at 
både personal og besøkende får et positivt inntrykk av bedriften 
hver dag. Vi tilbyr en helhetsløsning med matter, mopper, 
hygiene og arbeidsklær. Og det beste av alt - når vi i sammen 
har funnet ut hva dere har behov for - er det Elis som bestiller, 
leverer, vasker og henter. Så kan du bruke tiden på kundene og 
kjernevirksomheten. 

Inngangsparti

Det travleste området er 
inngangen. Spesielt om vinteren er 
det viktig å ha ekstra beskyttelse 
på gulvet. En skrapematte eller 
en Comfort Flow matte passer 
best her. Grovt smuss kommer ikke 
inn i lokalene og du får en ren og 
hyggelig inngang. 

1

Under lange arbeidsdager er det 
fint å stå på en avlastningsmatte 
som beskytter kroppen. 
Logomatter kan designet for å 
tydelig merke hvor sikkerhetsutstyret 
er plassert. 

2 Resepsjon

Forsterk ditt image med en kreativt 
og fargerik logomatte. Velg også 
mellom DirtTech, SuperClean 
eller MicroTech. Alle absorberer 
fuktighet og forhindrer at smuss 
kommer inn i lokalene og skader 
gulvene. En avlastningsmatte er en 
selvfølge bak resepsjonen. 

Garderobe8

Konferanserom3

Matter i konferanserommet øker 
trivselen og skåner både gulvene
og rengjøringskostnadene. Våre 
avlastningsmatter er perfekt foran 
tavlen. Hvis det er kaffe- eller 
vannautomater i rommet, er våre 
matter perfekt for å absorbere søl 
fra disse.

Lager/produksjon9

Her velger du selvfølgelig en 
matte som virkelig absorberer 
godt. De beste mattene til jobben 
er MicroTech eller SuperClean. 
Begge absorberer smuss og vann 
veldig bra. I tillegg er gulvene 
beskyttet mot grus og stein. 

Lager7

Med vår moppeservice har du 
alltid nye, rene og ergonomiske 
mopper som er klare til bruk. Vi har 
mopper som både kan brukes med 
vann og uten vann med minimalt 
forbruk av kjemikalier. 

3

4
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Du leier og vi tar oss av resten. 
Vi henter og leverer 
i rett tid på rett sted. 

Kantine5

En matte innenfor døren gjør 
kantinen mer ren og frisk.
Avlastningsmattene er perfekte 
for de som jobber på kjøkkenet 
i kantinen. Og prikken over i-en 
er en hygienisk hånddesinfeksjon 
dispenser på veggen eller montert 
på stativ.  

Kontor4

Med egen designede logomatter 
kan du selv bestemme stilen på
ditt kontor. De myke mattene 
demper også lydnivået og gir deg 
god beskyttelse for gulvene dine. På 
stående arbeidsplasser passer det 
perfekt med en avlastningsmatte 
som forebygger skader. 

Korridor6

I korridoren der mange mennesker 
beveger seg mye, tilbyr vi ekstra 
lange matter. Disse demper 
lydnivået og holder skitten på 
plass. 

1

2

7

8

9

54

6
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MicroTech 

En matte med overlegen evne til å absorbere 
både vått og tørt smuss. Den kombinerer de beste 
funksjonene i mikrofiber og polyester, noe som 
resulterer i en matte som effektivt fanger smuss og 
absorberer vann. 

Standard størrelser: 85x150cm, 85x300cm, 
115x200cm, 115x300cm, 150x250cm

Farge: Grå

MicroMagnetic

MicroMagnetic passer fint på steder hvor man trenger 
en stabil matte som ligger der den skal. Matten ligger på 
plass ved hjelp av en magnetisk base. På denne måten 
kan man enkelt kjøre traller over matten uten at den 
flytter på seg. Matten passer f.eks. på restaurant, mindre 
inngangspartier, butikker, kontor og kantine. 
Ved hjelp av basen, vil matten også ligge helt flatt mot 
gulvet, og man unngår at gjester eller kunder snubler i 
matten.  

Standard størrelser: 85x150 cm

Farge: Grå

Logomatte

Med logomatte fra Elis får du en matte som er med 
på å profilere virksomheten overfor kunder og gjester. 
Samtidig får du en effektiv matteløsning som bidrar til 
å holde på smuss og skitt, og beskytter dine gulv mot 
slitasje.  
Våre logomatter lages av 100% PET som er et resirkulert 
plastmateriale. Dette materialet stopper mer vann og 
smuss enn logomatter i nylon, og de holder på mye 
vann og smuss i hele sin levetid.

Standard størrelser: 85x85 cm, 85x150 cm, 85x300 cm,  
115x200 cm, 115x240 cm, 150x250 cm

100%
resirkulert materiale

50%
resirkulert materiale

100%
resirkulert materiale
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SuperClean 

Vår SuperClean matte kan absorbere væske tilsvarende 
fem ganger sine egen vekt. Den stopper dermed 
effektivt den våte sølen før den kommer inn på ditt 
gulv. I bomullsmattene er det også litt nylon, da vi ser at 
denne kombinasjonen i fellesskap gir en unik evne til å 
stoppe fukt og tørt støv. Dette gjør den meget velegnet 
til inngangspartier.

Standard størrelser: 85x150 cm, 85x300 cm,  115x200 
cm,
115x240 cm, 150x250 cm 

Farge: Grå

Nylon Premium

Nylon Premium gir et eksklusivt inntrykk av din bedrift. Matten 
finnes i rød og sort, og lages av high-twist garn i 100% nylon. 
Dette stopper smuss, sand og vann, og hindrer dermed at 
skitten trekkes inn i lokalene.  
Med nylonmatter fra Elis får du en effektiv og innbydende 
matteløsning som er med på å profilere din virksomhet. 

Standard størrelser: 85x150 cm, 85x300 cm, 115x200 cm, 
115x300 cm

Farge: Rød eller sort

DirtTech 

DirtTech fra Elis lages av high-twist garn i 100% nylon. 
Dette stopper smuss, sand og vann, og hindrer dermed 
at skitten trekkes inn i lokalene.

Standard størrelser: 85x150 cm, 85x300 cm,  115x200 
cm,
115x240 cm, 150x250 cm

Farge: Grå
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Comfort Flow 

Comfort Flow egner seg spesielt på kjøkken og steder 
der matten flyttes ofte for å vaske/spyle gulvet. 
Matten har også antistatiske egenskaper, noe som gjøre 
den velegnet ved arbeidsplasser hvor statisk ladning 
kan utgjøre en utfordring. 

Standard størrelser: 60x90cm, 90x150cm 

Avlastningsmatter

Å stå stille i lengre perioder er vanskelig for de fleste. Er underlaget hardt, kan man over tid få belastningsskader. 
Våre avalstningsmatters ergonomiske egenskaper motvirker plager i nakke, rygg, ben og føtter og bidrar til et mindre 
belastende arbeidsmiljø. Mattene er et bidrag til å redusere fravær knyttet til typiske belastningsskader og er en god 
investering for å redusere sykefravær.

Complete Comfort 2 

Complete Comfort 2 matten kan plasseres overalt 
hvor man står over lengre tid. Om det er bak disken 
i butikken, i produksjonsmiljøer, på kjøkkenet eller på 
kontoret. 
Mattene egner seg utmerket i de fleste miljøer, uansett 
om det er i områder med smuss, olje og kjemikalier. 

Standard størrelser: 60x90cm, 90x150cm
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Skrapmatter

Skrapematter i tekstil stopper sand og grus fra å komme 
inn i lokalene. Mattene er i tekstil og trekker dermed 
også til seg vann fra sko som går over de. Skrapematten 
er i nylon og nitrilgummi. Dette gjør at de tåler å ligge 
ute under tak og ytterst i inngangspartier.   
I tillegg til å stoppe sand, grus og vann, skraper 
mattene av snø og slaps i vintermånedene. Mattene er 
fargeekte og falmer ikke selv om de ligger ute. 

Standard størrelser: 85x150cm, 115x200cm, 115x240cm

Farge: Sort

Lekematter

Blir ofte grus og skitt dratt innover i lokalet? Vi har en 
morsommere løsning enn å hele tiden måtte be barna 
tørke av seg på bena. Våre lekematter til barnehager 
og skoler gjør jobben for deg. Med barnevennlig design 
skaper glede og lek for barna, og de kan fint brukes 
som aktivitetsmatter. Innemiljøet blir bedre, lydnivået 
lavere og barna får et samlingsted for lek.  

Standard størrelser: 85x85 cm, 85x150 cm, 85x300 cm,  
115x200 cm, 115x240 cm, 150x250 cm

Andre produkter

100%
resirkulert materiale

Brønnmatter

Våre brønnmatter kan skjæres til og tilpasses 
inngangspartiet, mattebrønnen og svingdører. Prior og 
Forma kommer i åpnet og lukket utgave. Den åpne gir 
god drennering og den lukkede holder på smuss og 
grus så det jevnlige vedlikeholdet blir enkelt. Kombiner 
Prior og Forma for en gjennomført løsning inne og ute i 
høy-trafikksområder.

Standard størrelser: Størrelsen på flisene er 20x20 cm  
(I bruk 19,5x19,5 cm). Produktet selges per hele m2
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Hvor mange matter trenger du?
Hovedsakelig avhenger dette av hvor stort lokale du har og hvor mange som tråkker på 
dørmatten. American Institute of Architects har beregnet at du trenger følgende for å stoppe 
skitt og vann:

Stoppe 100% = 7,5 meter
Stoppe 85% = 5-6 meter
Stoppe 50% = 3 meter

*Dette er beregnet ved bruk av standard nylonmatter. Andre typer matter (MicroTech og 
Bomullsmatter) har bedre effekt enn dette.

Størrelsen 
har noe å si
For at du skal få god effekt av mattene må de være lange nok 
til at folk får gått flere skritt på de. Den minste størrelsen vi 
tilbyr er 85x150. 
Vi kaller det spøkefullt for et frimerke. 

Bredden
Hvor bred matten bør være avhenger av hvor stort område 
matten skal ligge i. Den må være bred nok til at de fleste går på 
den og ikke utenom.

Lengden
Dette er det viktigste når vi snakker matter. Under ser du hvor 
hvor mange meter som må til for å stoppe skitt og vann. 
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Slike fungerer 
matteservice fra Elis

LEVERING OG HENTING AV 
MATTENE

SETUP

DESIGN AV LØSNING

ANVENSELSE

MATTENE VASKES PÅ 
VÅRT VASKERI

RÅDGIVING

SERVICE
VÅR KUNDESERVICE ER 

ALLTID KLARE FOR Å 
HJELPE DEG
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SV
AN

ENMÄRKET

Mikrofibermopper

Bruksområde: Kan brukes på de fleste steder og 
brukes blant annet på kontorer, skoler, barnehager, 
kjøpesesentre og restauranter. Mikrofibermoppen kan 
brukes til både tørrmopping og våtmopping.

Størrelse: 60 cm

Bomullsmopper

Bomullsmopper har god oppsugningsevne, samt passer 
godt der det er store partikler, for eksempel grus.  
For et godt renhold er det viktig å ikke bruke for mye 
vann og såpe da dette vil skade gulvet og gi grobunn 
for bakterievekst. 

Størrelse: 60 cm

Oljemopper

Oljemoppens egenskaper gjør at støv og hybelkaniner 
fester seg bedre i denne moppen enn i en vanlig mopp. 
Moppen sprayes med olje som gjør at selv de minste 
støvkorn blir fanget opp. Moppen er designet for å være 
ergonomisk tilpasset. Den glir lett over gulvet og gjør 
jobben til renholderen lettere.  

Størrelse: 60 cm

Vårt moppesortiment
Mikrofibermoppene kan gi deg en halvering i antall 
mopper. Renholdet blir mer effektivt og du får mer 
for pengene. Er det egne ansatte som vasker frigjør 
det mer tid til kjernevirksomheten.

Hvorfor Mikrofibermopper? 
Det beste for gulvene og inneklimaet er å vaske 
uten vann og kjemikalier. Da etterlates det ikke 
kjemikaler som kan avgi gasser og heller ikke 
fukt som kan gi sopp- og muggproblemer samt 
oppblomstring av bakterier. Eksperter anbefaler 
å bruke tørr mikrofibermopp uten såpe der det 
er mulig. Flekker vaskes bort ved å spraye flekken 

med vann. For områder med spesielle hygienekrav, 
som kjøkken og toalettrom, følges gjeldende 
reglement.

Det er mange fordeler med mikrofibermopper:
   Enkel i bruk
   Vasker opptil 100 m2
   Du kan redusere antall mopper
   Lav friksjon
   Du kan bruke den tørr og fuktig
   Du kan bruke den på alle gulv
   Kombinasjonen av løkker og frynser gir meget
   god opptørkingsevne
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Mikrofiberkluter

Eksperter på renhold og inneklima anbefaler å bruke tørr 
mikrofiberklut uten såpe der det er mulig. Flekker vaskes 
bort ved å spraye flekken med vann. For områder med 
spesielle hygienekrav, som kjøkken og toalettrom, følges 
gjeldende reglement.  
Mikrofiberklutene egner seg veldig godt til både 
støvfjerning og fjerning av smuss og fett.  
Mikrofiberklutene fås i rosa for bad/toalett og blå 
for benker og andre overflater. Dermed unngår du 
krysskontaminasjon mellom disse områdene. Klutene 
vaskes på høy temperatur og separat fra hverandre på 
vaskeriet.

Det beste for overflatene og inneklimaet er å vaske uten 
vann og kjemikalier. Da etterlates det ikke kjemikaler som 
kan avgi gasser og heller ikke fukt som kan gi sopp- og 
muggproblemer samt oppblomstring av bakterier.

Størrelse: 40 x 40 cm

Vi har 
moppestativ

 som forebygger 
skader da man 

jobber eronomisk 
riktig ved hjelp av 

disse!
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Restaurant og catering
Med vår skreddersydde leieløsning kan du 
gi gjestene en god opplevesle – og samtidig 
opprettholde restaurantens profesjonelle image og 
høye hygienestandard. 

    Alltid rent arbeidstøy
    Vi leier ut, vasker og leverer kokke- og servitørtøy, 

    matter og hygieneprodukter til din virksomhet

Industri
Vi leier, vasker, vedlikeholder og leverer arbeids- og 
verneklær til mange forskjellige typer
av næringer og virksomheter. Vårt egenproduserte 
sortiment er tilpasset kundens behov og 
sikkerhetskrav.

    Sikre medarbeider rett arbeidsklær

    Styrk merkevaren med lik arbeidsuniform

    Noe for enhver smak - bredt utvalg med mange

    størrelser

    Kostnads- og tidsbesparende gjennom effektive

    logistikksystemer

Hygiene
Vi tilbyr hygieneprodukter og service av dem.
Forbruksvarer etterfylles etter tilpassede intervaller, 
skreddersydd etter dine behov. Vi garanterer
en hygienisk og frisk toalettopplevelse.

    Ser fint ut – funksjon møter design

    Rent – antibakteriell overflate

    Enkelt – serviceløsninger som frigjør din tid

    Bærekraftig – resikrulerbare dispensere og

    forbruksmateriale

Vi er eksperter på mange områder
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Helse og omsorg
Bredt utvalg av arbeidtøy til helse og omsorg 
sektoren. Vi har også frotté håndklær.

    Komfortable og funksjonelle arbiedsklær

    tilpasset din hverdag

    Høy leveringssikkerhet for kvalitetstøy

    Oppfyller hygienekrav med full sporbarhet av

    klær og tekstiler

Renrom
Vi tilbyr utleie av renromsløsninger. Våre produkter 
håndteres etter de standarder som er satt i bransjen, 
slik at det kan være helt trygg i din arbeidshverdag.

    Unike systemer for renrom

    Validerte vaskeprosesser for ISO klasser 5–8

    Full sporbarhet gjennom hele prosessen

Renhold og facility management
Hos Elis samarbeider vi med noen av landets største 
rengjøringsbyråer. Vi kjenner dine behov og vet at 
dine kunder forventer plettfri rengjøring hver dag.

    Vi sørger for å vaske, levere og vedlikeholde

    produktene

    Vi sikrer et høyt hygienenivå for deg og dine

    kunder

    Bredt utvalg av kvalitetsprodukter
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               22 88 48 00       no-info@elis.com      www.no.elis.com
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