
Logomatta

Profilerar ditt företag

Nylon 6.6 eller tillverkad av 99% återvunnet 

material från återvunna PET-flaskor. Detta 

innebär att mattorna nu innehåller 64 st

återvunna PET-flaskor (500 ml) per 

kvadratmeter.

Finns över 100 färger att välja mellan och 

utöver detta finns möjligheten att addera 

färger för att mattan ska stämma överens 

med företagets grafiska profil.

Baksidan är gjord i nitrilgummi som gör att 

mattan ligger stabilt och säkert på 

underlaget, vilket minskar halkrisken. 

Finns i sex standardstorlekar, men går även 

att måttanpassa efter önskemål.

Används ofta i butiksmiljöer, kontor, 

receptioner eller annan verksamhet med 

många besökare. 

Budskapet på en logomatta kan varieras 

efter säsong i promotionssyfte för att stötta 

större kampanjer eller lanseringar. 

Utformningen och budskapen kan anpassas 

helt efter företagets önskemål.

Varför Logomatta? Fördelar

Elis mattservice

Skyddar golven

Skapar bättre innemiljö

Marknadsför ditt företag

Alla våra matt- och 

mopptvätterier är 

Svanencertifierade

Vi är det första 

företaget i Sverige som 

certifierats mot FNs 

globala mål. 
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Storlek

85 x 150 cm

85 x 300 cm

115 x 200 cm 

115 x 300 cm

115 x 400 cm

150 x 250 cm

Ø 150 cm

Specialstorlekar

Fakta

Information

Material 
Nylon 6.6 eller 99% återvunna PET-flaskor. 

Egenskaper
Nitrilgummi på baksidan. 

Elektricitet (test EN ISO 14041).

Brandklassificering: Cfl-s1 (test EN ISO 13501).

Logomatta
Elis mattservice

Elis mattservice: Du hyr – vi sköter resten

Sveriges ledande 
leverantör av hyrmattor

Elis är landets ledande leverantör 

av hyrmattor med snabb, flexibel 

och personlig service. 

Vårt breda sortiment och 

anpassade lösningar säkerställer 

att du som kund alltid har 

tillgång till rena mattor på rätt 

plats i rätt tid. 
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Logomatta rund

Profilerar ditt företag

Nylon 6.6 eller tillverkad av 99% 

återvunnet material från återvunna PET-

flaskor. Detta innebär att mattorna nu 

innehåller 64 st återvunna PET-flaskor (500 

ml) per kvadratmeter.

Finns över 100 färger att välja mellan och 

utöver detta finns möjligheten att addera 

färger för att mattan ska stämma överens 

med företagets grafiska profil.

Baksidan är gjord i nitrilgummi som gör att 

mattan ligger stabilt och säkert på 

underlaget, vilket minskar halkrisken..

Används ofta i butiksmiljöer, kontor, 

receptioner eller annan verksamhet med 

många besökare. 

Budskapet på en logomatta kan varieras 

efter säsong i promotionssyfte för att 

stötta större kampanjer eller lanseringar. 

Utformningen och budskapen kan 

anpassas helt efter företagets önskemål.

Varför Logomatta rund? Fördelar

Elis mattservice

Skyddar golven

Skapar bättre innemiljö

Marknadsför ditt företag

Alla våra matt- och 

mopptvätterier är 

Svanencertifierade

Vi är det första 

företaget i Sverige som 

certifierats mot FNs 

globala mål. 
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Storlek

Ø 150 cm

Ø 200 cm

Fakta

Information

Material 
Nylon 6.6 eller 99% återvunna PET-flaskor. 

Egenskaper
Nitrilgummi på baksidan

Logomatta rund
Elis mattservice

Elis mattservice: Du hyr – vi sköter resten

Sveriges ledande 
leverantör av hyrmattor

Elis är landets ledande leverantör 

av hyrmattor med snabb, flexibel 

och personlig service. 

Vårt breda sortiment och 

anpassade lösningar säkerställer 

att du som kund alltid har 

tillgång till rena mattor på rätt 

plats i rätt tid. 
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