
Reduktionflasker (500ml)
56%71.661

Bæredygtige måtter i samarbejde 
med Ide Rengøring & Elis 

Et naturligt valg

 100% cirkulære tekstiler

 Danmarks bedste arbejsplads

 100% grøn transport

Måtter lavet af  
regenereret nylon

 Vandforbruget i forbindelse 
med vask af måtterne er  
reduceret med over 56%  
siden år 1999.

fik nyt liv til produk– 
tionen af vores måtter 
i 2021.

  Elis var én af de 10 første 
virksomheder i Danmark, der 
blev CSR-certificeret, og i 2019 
blev Elis Danmark verdensmål-
certificeret af Bureau Veritas 
som den første virksomhed i 
verden

 Vores måtte hovedleverandør op-
fylder oeko-Tex 100 standarden, der 
sikrer, at der ikke er restkemikalier i det 
færdige produkt.

Alle måttevaskerier har 
egne rensningsanlæg 

Vi deponerer de tungmetaller 
og den mikroplast, der ved 
brug opsamles i måtten. I år 
2020 blev det til 27 tons de-
poneret skidt og snavs. 

 Alle vores måttevaskerier 
har svanemærket vaskeri-
service, hvor forbruget af 
vand, energi og vaske- 
midler ligger under Svane–
mærkets krav

 Indsamlet nylona!ald, fra fx fiskenet fundet i 
havene, omdannes til ny nylongarn, der bruges 
til måtternes tekstil top. Fordelen ved ECONYL® 
regenereret nylon er, at det kan genbruges uen-
deligt uden at miste sin kvalitetslivscyklus.

Vores 2030 CSR målsætninger: 



Premium nylon 

Premium nylon kombinerer elegance med funktionalitet 
og kan med sin unikke fibersruktur fjerne mere grus, sand 
og skidt end almindelige nylon måtter. Mindre snavs giver 
mindre slidtage og rengøring. 

Størrelser: 85 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 
115 x 200 cm samt 150 x 250 cm. 

Farve: Sort eller rød

MicroTech 

MicroTech er en patenteret måtte, hvis overside 
består af en ny type microfibre, der har en overlegen 
suge-performance. UltraGrip undersiden er designet 
til at fastholde måtten på den ønskede placering. 

Sørrelser: 85 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm,  
115 x 200 cm samt 150 x 250 cm.

Farver:  Sort/hvid meleret

Classic mat

Classic mat opsamler, fastholder og skjuler grus, sand 
og gro" snavs, så rengøringsbehovet nedsættes og 
slidtagen på gulvene mindskes. De indvævede kulfiber-
tråde afleder desuden statisk elektricitet. 

Størrelser: 85 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 
115 x 200 cm samt 150 x 250 cm

Farve: Design e"er ønske

af måttens tekstiltop består 
af rPET genbrugspolyester

48%48%

af måttens tekstiltop består af ECONYL 
regenereret nylon og 34% af måttens 
gummibund er genbrugsgummi

100%100%

af måttens tekstiltop består af ECONYL 
regenereret nylon og 34% af måttens 
gummibund er genbrugsgummi

100%100%



Logo- og 
konceptmåtter

Logomåtten kombinerer måttens rengørende evner 
med muigheden for elegant profilering. Special-
design jeres måtter med virksomhedslogo, billeder, 
sloganer, budskaber eller lignende.

Størrelser: 85 x 150 cm, 115 x 200 cm 
samt 150 x 250 cm. 

Farve: Design e"er ønske

Eco Entry 

ECO-Entry måtter er det perfekte valg, hvis du har en 
nedfældning i gulvet og ønsker en CSR rigtig måtte. 
Den har et elegant, slidstærkt geometrisk mønster og 
opsamler e!ektivt snavs i de underliggende kanaler. 

Storlekar: 45,72 x 45,72 cm. Bygges op e"er 
ønsket størrelse 

Farve: Gråsort

Klima- og verdensmålmåtter

Klima- og verdensmål måtterne er det ideelle valg, hvis 
du ønsker at profilere din virksomheds fokus på miljøet 
uden at gå på kompromis med måttens rengørende 
egenskaber. 

Storlekar: 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 
115 x 200 cm samt 150 x 250 cm 

Farve: Multifarvet - 5 varianter

af måttens tekstiltop består 
af rPET genbrugspolyester

af måttens tekstiltop består 
af rPET genbrugspolyester

af måttens tekstiltop består af ECONYL 
regenereret nylon og 34% af måttens 
gummibund er genbrugsgummi

100%100%

100%100%

100%100%

Kontakt os for mere info:         Tlf.: 22100390            Mail.: sf@ideren.dk




