Ren lokal

Vi håller smutsen
på mattan!

Skona dina golv med våra mattor!
Vår hyrservice stoppar effektivt all smuts och väta som promenerar
in i dina lokaler. Våra mattor är designade för optimal smuts- och
fuktupptagning, placerade på rätt plats, i rätt storlek, med rätt
bytesintervall, utgör det bästa skyddet för dina golv.

Beställ matta med din egen logotyp!

Se, hör och känn.

Vi tillverkar din egen unika entrématta med ditt företags
logotyp. Din kund får ett trevligt välkomnande redan i
entrén och du själv höjer din profil. Det är bara fantasin
som sätter gränser för just din matta!

Öresundsmattan
i storlekarna:
85x75 cm
85x150 cm
85x300 cm
85x400 cm
115x200 cm
115x300 cm
115x400 cm
150x250 cm

Supermattan
i storlekarna:
85x75 cm
85x120 cm
85x150 cm
85x300 cm
115x175 cm
115x240 cm
115x400 cm
150x300 cm

Avlastningsmattan

Barnmattor

i storlekarna:
86x140 cm
86x302 cm

i storlekarna:
85x150 cm
115x200 cm

Rödamattan
i storlekarna:
85x150 cm
115x200 cm
115x300 cm

Välkommenmattan
i storlekarna:
85x150 cm
115x200 cm

Kaffemattan
i storlekarna:
85x150 cm
115x200 cm

tuffa uppgifter för våra mattor:
1. Skydd
Förebygger skador
på mattor och golv
då smuts och väta
stannar i entrén.

Nytvättad matta från Hr Björkman

Matta i funktion

Tel: 040-18 72 72

Ny vanlig matta

2. Kostnadseffektivitet
Reducerar städkostnaden. Förlänger
golvets livslängd.
Ingen investering.
Fullservice.

3. Miljö

4. Säkerhet

5. Statisk elektricitet

Modernt designade
mattor förstärker
image. Regelbunden
miljövänlig tvätt.
Mattor tillverkade
i miljökontrollerad
process.

Torra och rena golv
Ökad säkerhet vid
spillområden såsom
dryckesautomater
och kök. Väsentligt
reducerad halkrisk.

Mattorna innehåller
en specialfiber som
absorberar och leder
bort statisk elektricitet.

Vanlig matta i funktion

Tel: 040-18 72 72

Utdrag ur vår kvalitetspolicy
Nöjda kunder: Sedan starten 1993 har goda och långsiktiga relationer
med våra kunder varit det allra viktigaste, relationer som varar år efter
år efter år.
Endast de bästa mattorna: Idag tillhör vi ett av de ledande mattuthyrningsföretagen i Skåne. Dit har vi kommit genom att hela tiden
erbjuda marknadens bästa entrémattor. Dessutom tillhandahåller vi
betydligt fler sorter och storlekar än någon annan.
Mer än själva mattan: Att hyra en matta från Hr Björkmans Entrémattor AB
är inte bara en matta som skall bytas. Du får också en säljare/chaufför som är
specialist på att ta hand om dig som kund på bästa sätt och som du kan fråga
om vad du vill. Chauffören är vår ambassadör.
Miljövänligast: På köpet får du marknadens miljövänligaste alternativ med
mellan 95-98% vattenåtervinning och nästan samtliga leveranser sker med våra
naturgasbilar.
Service och kvalitet är honnörsord i affärsidén: ”Uthyrning av entrémattor
med fokus på leveranskvalitet. Med leveranskvalitet menas allt som har med
produkten att göra, dvs sättet att leverera, liksom mattans kvalitet.”
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Signatur

Vi var det första tvätteriet i Sverige att
bli miljöcertifierade enligt ISO14001
samt att bli EMAS registrerade.
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Staffanstorpsvägen 111, 232 91 Arlöv, Sweden • Tel: 040-18 72 72
• Fax: 040-18 72 29 • E-post: info@hrbjorkman.se • www.hrbjorkman.se

