
Hos Profil Måtter er vi altid på forkant med udviklingen for
at gå nye og innovative veje, hvad angår produkter samt produktdesign.
Alt hvad vi gør, fra materialevalg til fremtidssikret
måtteløsninger, er i takt med visionen om gennemtænkt
design, hvor effekten kan ses og mærkes.
Kampen mod snavs, kan i den grad både mærkes og
måles, når man anvender løsninger fra Profil Maatter.
Alle vores måtteløsninger er udviklet med en
intelligent sammensætning af udseende, funktion
og ergonomi.
Hos Profil Maatter garanterer vi:
Kvalitetsprodukter med lang levetid
Mange års erfaring og ekspertise
En samlet løsning, der matcher dit behov
Garanti for mærk- og målbar effekt

Profil Maatter ApS
Stentoften 15, 8362 Hørning
CVR: 36018283
+45 70 70 70 83
kontakt@profilmaatter.dk
Referencer:

+45 70 70 70 83
kontakt@profilmaatter.dk

til dit behov og virksomhed

SKRÆDDERSYET


Jo hurtigere vi kan være med, jo mere sparer du!
Profil Maatter er ekspert i rengøring, vi ved hvordan man
stopper snavset og derefter rengører på en
omkostningseffektiv måde.


Mere end 80% af snavset kommer ind gennem din
indgang. Eksempelvis havner mellem 500kg -800kg
årligt på indgangsgulvet i en kontorbygning med
300 ansatte.
En virksomhed skal altså regne med en merudgift
p å cirka kr. 50,- for at fjerne hvert kilo, og du vil se,
hvordan du kan spare mange penge ved at holde
snavset fra gulvet.



Med et effektivt måttesystem holdes gulvet i god
stand, og du sparer mange penge på unødvendig
gulvvedligeholdelse. Udgifter til vedligeholdelse af
en ”ubeskyttet” gulvbelægning kan koste ni gange
så meget som investeringen.
Det unikke mønster rengør
effektivt i begge retninger, og
den store åbne struktur klarer
også groft snavs. V-Mat er desuden, til forskel fra mange andre
plastmåtter, formstabil også i
længden, hvilket gør den velegnet
også til større områder både inden
og udenfor bygningen.

Alt indenfor måtter
Logomåtter
Aflastningsmåtter
Indgangsmåtter
Udvendige måtter
Vådrumsmåtter
Smudsmåtter

