
MicroTech

MicroTech-mattans unika kombination av 

mikrofiber och Phoenix polyesterfiber gör 

att de kombinerar de bästa funktionerna 

av alla material som tidigare används för 

att tillverka mattor

Microfiberns unika uppbyggnad, ca 16 

gånger tunnare än hår med små "krokar”, 

ger en överlägsen förmåga att absorbera 

allt som kommer in via fötterna, såsom 

vätska, grus och annan smuts

Undersidan består av UltraGrip-underlag 

som är gjord av gummi med ett special-

designat mönster som håller mattan på 

plats på golvet i alla väder.

Mönstret på undersidan är inspirerat av 

Formel 1-branschen. Fukt och vatten leds 

bort från undersidan så att mattan sugs 

fast i underlaget. 

Mattan har marknadens snabbaste 

avdunstning.

Varför MicroTech? Fördelar

Mattservice

50% återvunnet material

Absorberar både våt och torr smuts

Absorberar vatten och torkar snabbt 

Skyddar golven

Enklare städning

Färgäkta och antistatiska

Elis mattor är inte lättantändliga och 

utvecklar inga skadliga rökgaser vid brand

Alla våra matt- och 

mopptvätterier är 

Svanencertifierade

Vi är första företaget i 

Sverige som certifierats 

mot FNs globala mål. 
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Artikel nummer Storlek Tjocklek Garnvikt Total vikt

203295

203229

203230

203231

203232

203307

203233

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

ca 13 mm 1050 gms 

pr.kvm

3,05 kg 

pr.kvm

Teknisk fakta

Information

Material 
50% microfiber 50% phoenix polyesterfiber

Grå/svart

Egenskaper
Superstyrenegummi på baksidan.

MicroTech
Mattservice

Elis mattservice: Du hyr – vi sköter resten

Marknadens största 
leverantör av mattor

Elis är landets största leverantör 

av hyrmattor med snabb och 

personlig service. Vårt breda 

sortiment ger dig som kund fler 

valmöjligheter och optimala 

kundanpassade lösningar. Vi har 

lång erfarenhet och kompetens 

som garanterar våra kunder från 

norr till söder en hög 

leveranssäkerhet.
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