Elis service

Hållbara mattor
och moppar
för alla golv

We empower your day

Mattor från Elis
– ett naturligt val
Välj matta och mopp från Elis och du är säker på att uppfylla de krav som ställs på
såväl miljö som kvalitet. Vi erbjuder hyr- och tvättlösningar av de bästa mattorna
och mopparna i landet. Du hyr och vi sköter resten. Vi hämtar och lämnar i rätt tid
på rätt plats. När och var bestämmer du. Vi tvättar rent med så lite energi, vatten
och kemikalier som möjligt, utan att kompromissa med resultatet.

Våra mattvätterier
är Svanencertifierade.

Alla våra matt- och kemikalieleverantörer uppfyller standarder
och krav satta av Upphandlingsmyndigheten, Oeko-Tex® 100 och
Textilimportörernas Kemikalieguide.

Alla mattvätterier
har egna reningsverk
som renar avloppsvattnet från tungmetaller
och mikroplaster med
upp till 96%.

Vi erbjuder resurssmarta
mattor av återvunnet material
Målet är en 100% fossilfri
fordonsflotta till 2030.
Vi byter bensin- och 		
dieselbilar mot fordon
som drivs på el och gas.

Entrémattor är vardagshjältarna som fångar
damm och smuts, suger upp fukt, minskar
risken för halkolyckor, håller golven i lokalerna
rena och torra, och minskar därmed slitaget
på golven och behovet av städning.
I samband med tvätt tar våra egna vattenreningsverk hand om all smuts och föroreningar
som fastnat i mattorna.

I våra kollektioner finns mattor gjorda av återvunna
s.k. spökgarn från haven i form av ECONYL .
Vi arbetar aktivt med att använda ännu mer
återvunnet material i våra produkter.

Vi genomför Smart
Driving-utbildning av
samtliga anställda.

fick nytt liv som
material i våra
mattor under 2019.

Vattenförbrukningen
har minskat med över 75%
under de senaste 25 åren.

Vi är första företaget i
Sverige som certifierats
mot de Globala målen.
Vårt klimatmål är nettonollutsläpp genom hela
vår värdekedja senast 2035.
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Gör det
enkelt för dig
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Den mest trafikerade ytan är
entrén. Framförallt under vinterhalvåret är det viktigt med extra
skydd på golvet. Här passar en
Skrapmatta eller en Comfort
Flow-matta bäst. Den grova
smutsen kommer inte in i lokalen
och du får en ren och fräsch entré.

7 Förråd
Med vår servicelösning för
moppar har du alltid nya,
effektiva och ergonomiska
golvmoppar klara att använda.
Finns både moppar som används
med vatten och utan vatten med
minimal förbrukning av kemikalier.

2 Foajé
Förstärk ditt varumärke med
en kreativ, färgstark logomatta.
Välj även en DirtTech, SuperClean, MicroTech eller en Premium
matta. Alla absorberar väta och
förhindrar smuts att komma in
i lokalerna och skada golven.
En ergonomimatta är självklar
bakom receptionsdisken.

8 Omklädningsrum
Här väljer du naturligtvis en
matta som verkligen absorberar
bra. Bästa mattorna för jobbet
är MicroTech/SuperClean/
Premium mats. Alla absorberar
smuts och väta väldigt bra.
Dessutom skyddas golven från
grus och sten.
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Elis hyrservice förenklar vardagen för dig som har ansvar för
lokalvård och arbetsmiljö. Med vår hjälp kan du se till att både
personal och besökare möts av en ren och fräsch miljö, varje
dag. Vi erbjuder en helhetslösning med mattor, moppar, hygienutrustning, arbetskläder och textilier för kök och servering. Och
det bästa av allt – när vi tillsammans bestämt vad ni behöver –
är det vi som levererar, tvättar och hämtar. Du kan lugnt ägna
dig åt den dagliga verksamheten.

1 Entré
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3 Konferensrum
Mattor i konferensrummet ökar
trivseln och skonar både golv
och städkostnader. Vår ergonomimatta Complete Comfort II är
perfekt framför whiteboarden.
Om det finns kaffe- eller vattenautomater är vår Kaffematta ett
bra tips.

4 Kontor

5 Matsal

Med specialdesignade logomattor
kan du själv bestämma stilen på
ditt kontor. De mjuka mattorna
dämpar också ljudivån samtidigt
som du får ett bra skydd för dina
golv. Vid stående arbetsplatser
passar en ergonomimatta utmärkt.

En entrématta innanför dörren
gör matsalen mer ren och fräsch.
Ergonomimattorna är perfekta
för de som arbetar i köket eller
vid kantinen. Och pricken över
i:et är en hygienisk Hand Sanitizer
på väggen och mjuka sköna
kökshanddukar.

9 Lager/produktion
Under långa arbetspass är det
skönt att stå på en ergonomimatta
som skonar kroppen. Safetymattor
kan användas för att tydligt märka
ut var säkerhetsutrustningen finns.

Du hyr och vi sköter resten.
Vi hämtar och lämnar
i rätt tid på rätt plats.
När och var bestämmer du.

6 Korridor
I korridoren där många rör sig
mycket erbjuder vi extra långa
mattor. Dämpar ljudnivån och
håller smutsen på plats.

MicroTech

SuperClean

En matta med överlägsen förmåga att absorbera
både våt och torr smuts. Mattan kombinerar de
bästa funktionerna i microfiber och polyester, vilket
resulterar i en matta som effektivt fångar upp smuts
och absorberar vatten.

Med sin fantastiska uppsugningsförmåga är SuperClean perfekt för att samla upp maximalt med fukt
och vatten i entréerna. Den stilrena grå färgen gör
att den smälter in i de flesta miljöer.
Storlekar: 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 200 cm,
115 x 300 cm, 150 x 250 cm.
Färg: Grå.

Storlekar: 85 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm,
115 x 200 cm, 115 x 300 cm, 115 x 400 cm,
150 x 250 cm.
Färg: Grå.

återvunnet
material

Logomatta - Håll avstånd

DirtTech Grey & DirtTech Blue

En perfekt matta när du vill påminna kunder och
medarbetare att hålla avstånd och visa omtanke.
Plus att du samtidigt får en ren och fräsch inomhusmiljö. Perfekt att använda i butiksmiljöer, kontor,
receptioner eller annan verksamhet med många
besökare.

En allroundmatta med god uppsamlingsförmåga och
som är enkel att kombinera med övriga mattor.
Storlekar: 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 200 cm,
115 x 300 cm, 150 x 250 cm.
Färg: Grå och blå.

Storlekar: 85 x 150 cm, 115 x 200 cm, 115 x 300 samt
rund.

återvunnet
material*

återvunnet
material
*Gäller DirtTech Grey

Premium Black, Premium Red

Logomatta

En stilren matta, perfekt för huvudentrén och som
effektivt stoppar smuts och väta.

Kanske vill du pryda mattan med er
logotyp eller med ett speciellt
budskap? Med logomattan förstärker
du ditt varumärke samtidigt som du
ger ett fräscht intryck. Vi tar fram en
unik matta enligt dina önskemål.

Storlekar: 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 200 cm,
115 x 300 cm, 115 x 400 cm, 150 x 250 cm.
Färg: Svart och röd.

Storlekar: 85 x 150 cm, 85 x 300 cm,
115 x 200 cm, 115 x 300 cm, 115 x 400 cm
150 x 250 cm samt storlek efter önskemål.

återvunnet
material

återvunnet
material

Barnmatta

Lekmatta semi

Barnmattan är många förskolors favorit tack vare
alla unika motiv. Bytet av motiv uppskattas och blir
en variation för barnen. Mattan är producerad i High
Twist Nylon vilket ger bra egenskaper för att samla
upp smuts och fukt.

En större matta som är perfekt vid till exempel
samlingar. Mjuk och varm att sitta på samtidigt
som den dämpar ljudet i lokalen.
Storlek: 150 x 300 cm.

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

återvunnet
material

Lekmatta

Lekmatta rund

Välj spännande och färgglada mattor som stimulerar
barnens sinnen och fantasi.

En annorlunda rund matta med färgstarka tecknade
motiv som uppskattas av barn i alla åldrar. Blir även
en uppskattad variation för barnen om man väljer
ett par motiv som byts ut då ny matta levereras.

Storlek: 115 x 200 cm.

Storlek: Ø 150 cm.

Kaffematta
En matta med kaffémotiv som tydligt signalerar
“fikadags”. Ett annorlunda och trevligt inslag vid
kaffemaskinen i personalrummet eller kafeterian.
Storlekar: 75 x 85 cm, 85 x 150 cm.

Logomatta rund
Profilera din verksamhet på ett smart sätt. Designmöjligheterna är oändliga och på köpet får du en
ren och fräsch miljö. Budskapet på din logomatta
kan varieras efter säsong för att stötta större
kampanjer eller lanseringar. Utformningen och
budskapen kan anpassas helt efter ditt önskemål.
Vi tar fram en unik matta enligt dina önskemål och
det finns över 100 färger att välja mellan.
Storlek: Ø 150 cm.

återvunnet
material

Comfort Design
Comfort Design är en matta för arbetsplatser där de
anställda ofta står upp och arbetar. Mattan har en
avlastande effekt på muskler och leder och gör vardagen behagligare, roligare och mer färgrik.
Storlekar: 55 x 78 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285 cm.

Complete Comfort II
och Comfort Flow
Välj den bästa ergonomimattan för din hälsa.
En riktigt bra ergonomimatta är ett måste för
stående arbete på hårda underlag. Du blir piggare
och minskar risken för besvär i rygg och ben.
Storlekar: 54 x 86 cm, 86 x 142 cm.

Skrapmatta

Skrapmatta Safety

Det här är mattan som placeras i eller utanför entrén
och tar hand om den riktigt grova smutsen. Utmärkta
egenskaper för att samla upp maximalt med smuts
och fukt innan de kommer in i lokalerna. Den grova
ytan gör att smutsen fastnar och binds mellan
fibrerna i botten av mattan.

En funktionell skrapmatta som tydligt markerar
viktiga platser i era lokaler. Mattan gör att synbarheten ökar, och att installationerna enklare hittas
när faran är framme. Det finns mattor för flera olika
installationer, exempelvis för hjärtstartare, brandsläckare och ögondusch.
Storlekar: 75 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 200 cm.

Korridormatta

Yoga Step Zedlan

Lång matta som fungerar utmärkt i korridorer 		
och längre utrymmen. Dämpar ljud och ger en
mer trivsam arbetsmiljö.

Välj den bästa ergonomimattan för din hälsa. 		
En riktigt bra ergonomimatta är ett måste för 		
stående arbete på hårda underlag. Du blir piggare
och minskar risken för besvär i rygg och ben.

Storlekar: 85 x 300 cm, 115 x 300 cm, 115 x 400 cm.
Färg: Svart och röd.

återvunnet
material

Färg: Ljusgrå och mörkgrå.

Med SmartMop rengör du kemikaliefritt
med enbart vatten – och ergonomiskt.
Skonsamt för både människa och miljö.
SmartMop är ett rengöringskoncept som förbättrar
hygienen, sparar tid och pengar och ger dig en
komplett budgetöversikt med ett fast pris. SmartMops
produktsortiment består av innovativa mikrotextil
moppar och ett nytt unikt ergonomiskt moppstativ,

Så här fungerar det
VARJE MOPP
FÅR ETT
INSYTT CHIP

vilket minskar risken för belastningsskador med 30%.
Ett litet chip är insytt i varje mopp, vilket ger dig möjlighet att spåra en enskild produkt samtidigt som du får
en komplett översikt av flödet och förbrukningen.
Att ha koll på rengöringen har aldrig varit enklare!

En SmartMop
för varje tillfälle

MOPPARNA
SCANNAS,
TVÄTTAS
OCH SYNAS

LOGGA IN
PÅ SERVICE-ON-LINE
OCH DU HAR
FULL KONTROLL

MOPPAR HÄMTAS
FÖR TVÄTT

minskar
förslitningsskador

MOPPARNA
ÄR KLARA
ATT ANVÄNDA

Vi rengöringskontrollerar
våra produkter med
ATP-mätare
En ATP-mätare kan användas för egen rengöringskontroll på olika ytor där det är viktigt med hygienkontroll och kvalitetsförsäkring. Med en ATP-mätare
kan man kvantitativt mäta om rengöringen utför det
som den ska göra.

Städkemikalier kan reduceras eller
uteslutas helt
Mikrofibrerna i moppen skapar en
effektiv smutsupptagning
Lågfriktionspartier för extra effekt
på svårare smuts, bidrar även till
lägre friktion
Storlek: 40 cm, 60 cm

N
VA

ENMÄRK

SmartMop Våt

SmartMop Special

SmartMop Svanen

Den perfekta moppen för våtrengöring – för alla typer av golv.
Använd endast vatten, inga
kemikalier behövs. Kan även
användas till fönster.

Den här moppen har en effektiv
skrubbeffekt för tuffare miljöer, som
toaletter och kök. Testad och godkänd som den bästa moppen för
bakterieabsorbering.

Allroundmopp som passar för rengöring
av normalt till hårt smutsade golv.
Moppen klarar både löst damm och
smuts, svåra fläckar och ytbeläggningar.
Svanenmärkt!

Tar bort fett och skomärken

Använd moppen fuktig eller våt

Använd torr, fuktig eller våt

Absorberar vätska och spill

Behöver inte rengöringsmedel

Kan användas efter våtrengöring
för att torka golvet torrt

Tar bort fläckar, fett och
skomärken

Ytterfransen sopar och kommer
åt i lister och hörn

Storlek: 50 cm, 65 cm

Storlek: 50 cm, 65 cm

Traditionell allroundmopp för de
flesta ytor
Storlek: 25 cm, 40 cm, 60 cm
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Ergonomiskt stativ som reducerar
de repetitiva rörelserna som leder
till förslitningsskador. Lätt och smidigt
att arbeta med.

Kan användas torr eller fuktig

MOPPAR
LEVERERAS

Stativet som

SmartMop Stativ

SmartMop Torr

MOPPARNA
SCANNAS UT

Städa smartare
med Microdukar
Komplettera din utrustning med städdukar av
mikrofiber som effektivt absorberar smuts och
damm. Helt utan kemikalier och vatten. Städdukarna är certifierade för att kunna användas
med ozonvatten.
Finns i fyra olika utföranden för dammtorkning,
kök och bad.

Vi är experter på många
områden. Har du koll?
Hygien

Vård & Omsorg

Vi erbjuder toalettprodukter och service av dem.
Förbrukningsartiklar fylls på med anpassade intervaller, skräddarsytt efter era behov. Vi garanterar
en hygienisk och fräsch toalettupplevelse.

Brett utbud av personal- och patientkläder samt
sänglinne och frotté för olika personalgrupper,
behov och ändamål inom vård och omsorg.

Snyggt – funktion möter design

Sköna och funktionella arbetskläder		
anpassade efter din vardag

Rent – antibakteriell yta

Hög leveranssäkerhet för högkvalitativ vård

Enkelt – servicelösning som frigör din tid

Uppfyller hygienkraven med full spårbarhet
på kläder och andra textilier

Hållbart – återvinningsbara automater och
pappersförbrukning

Torktrasor

Renrum

Vi erbjuder hyr- och tvättlösningar av torktrasor
och absorbentmattor, som har större absorberingsförmåga än vanligt engångsmaterial. Med vår
servicelösning har ni alltid renaprodukter på
plats – dessutom minskar ni ert avfall.

Vi erbjuder hyr- och tvättlösningar för företag
med renrumsklassade verksamheter. Våra
kravställda renrumskläder och renrumsspecifika
städmateriel och skor hanteras enligt rådande
regler för renrumsstandarder.

Servicelösningar för verkstad och industri

Unika kläd- och städsystem för renrum

Kostnadseffektivt alternativ till torkpapper

Validerade tvättprocesser för ISO klasser 5–8

Bättre för miljön med minskad mängd			
engångsmaterial och avfall

Säkerställd partikelnivå
Full spårbarhet i hela processen

Arbetskläder

Hotell & Restaurang

Vi hyr ut, tvättar, underhåller och levererar arbetsoch skyddskläder samt skor till många olika typer
av branscher och verksamheter. Vårt egentillverkade sortiment anpassas efter kundens behov
och säkerhetskrav.

Erbjuder såväl personalkläder som linne och
frotté med hyr- och tvättlösningar för hotell,
restauranger, caféer och andra verksamheter
inom ”bo-äta-göra”-sektorn.

Säkra medarbetare i rätt arbetskläder
Stärk ditt varumärke med enhetlig klädsel
Något för alla – brett sortiment med 			
många storlekar
Kostnads- och tidsbesparingar genom		
effektiva logistiksystem

Kostnads- och tidsbesparingar med unikt
logistiksystem
Gästens upplevelse i fokus genom anpassade
textilier för bästa komfort
Flexibelt textillager anpassas efter belastning
och behov

Hyr nu.
Äg morgondagen.
För att världen ska lyckas nå de globala
målen i FN:s Agenda 2030 är omställningen till en cirkulär ekonomi central. Under
mer än 70 år har vi arbetat efter en
cirkulär affärsmodell, där vi erbjuder
textil- och hygienlösningar åt hotell,
restauranger, vårdgivare, industrier och
fastighetsägare. Vi hyr ut, hämtar, tvättar
och lagar – om och om igen.

Elis Textil Service AB
020-74 01 01
se-info@elis.com
www.elis.com

Vi är ledande i branschen i både Sverige
och Europa. Varje dag vandrar hundratusentals arbetsbyxor, skyddsrockar,
lakan, handdukar och mattor varv på
varv mellan våra tvätterier och våra
kunder. Genom att äga hela kedjan från
design till logistik, tvätt och återvinning
kan vi ta ansvar för människor, textil och
klimat – de tre fokusområden som vår
hållbarhetsstrategi vilar på.

