Zapoznaj się z naszą ofertą mat wejściowych!

Maty standardowe
Jedne z najbardziej uniwersalnych mat zbierających brud, które nadają się
do prania. Pochłaniając brud i wilgoć, znacznie zmniejszają potrzebę sprzątania,
a jednocześnie wydłużają żywotność podłóg. Gwarancję bezpieczeństwa
użytkownika zapewnia spód wykonany z gumy nitrylowej z charakterystycznymi
wypustkami zapobiegającymi przesuwaniu sie maty podczas użytkowania.
Dodatkowo istnieje opcja montowania mat w systemie MatConnect
(mocowanie do podłoża poprzez system rzepów).
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Super Maty - szczotkująco absorbujące
Maty o wysokim stopniu wytrzymałości. Występują w 2 typach:
1. Maty w całości złożone z usztywnionych włókien nylonowych.
2. Maty łączące w sobie dwa rodzaje włókien – sztywne włókna nylonowe,
które wstępnie oczyszczają obuwie oraz delikatniejsze włókna pochłaniające
brud i wilgoć.

Scraper

Scraper Plus

Scraper Extra

Maty bawełniane
Najlepsze rozwiązanie w przypadku wilgotnych zanieczyszczeń, takich jak:
woda deszczowa, smary, oleje, tłuszcz, itp. Mata cechuje się bardzo dobrą
absorpcją i utrzymuje zanieczyszczenia z dala od innych pomieszczeń.
Wykonana w 100% z naturalnej bawełny, impregnowana po każdym praniu
dodatkowym filtrem olejowym - w celu zwiększenia efektywności pochłaniania
zanieczyszczeń zarówno suchych, jak i mokrych. Dostępna w dwóch gramaturach.

Szaro-czarna

Brązowy melanż

Maty logo
Dzięki naszym matom z logo można efektywnie promować swoją markę
i rodzaj działalności. Unikalny system produkcji pozwala na odwzorowanie
dowolnej grafiki w najlepszej rozdzielczości i szerokiej gamie kolorystycznej.
Możliwość wykonania mat w technice Premium oraz HD. Gwarantujemy
fachowe doradztwo na każdym etapie projektowania maty.

Maty antyzmęczeniowe
Mata o specjalnej strukturze i charakterystycznym przekroju, ogranicza
zmęczenie organizmu podczas codziennych czynności wykonywanych
w pracy. Ponadto zapewnia bezpieczne stanowisko pracy, chroni przed
działaniem elektrostatycznym oraz izoluje od podłoża.

Maty higieniczne – antybakteryjne i przeciwgrzybicze
Unikatowa mata nasączona płynem zawierającym nanocząsteczki srebra
(NL-100). Skutecznie likwiduje 99,9% bakterii i grzybów.
Skuteczność potwierdzona atestem PZH.

Standardowe rozmiary: 85x90, 85x150, 85x250, 85x300, 115x200, 115x250, 150x200,
150x250, 150x400. Pełna paleta rodzajów i wszystkie dostępne rozmiary znajdują się
na stronie internetowej.

Skończmy z wnoszeniem zanieczyszczeń do pomieszczeń!
90% zanieczyszczeń jest wnoszonych do budynku z zewnątrz,
koszty usuwania zanieczyszczeń (sprzątanie codzienne) wynoszą średnio
od 2 do 10 zł/m² miesięcznie,
wykładziny systematycznie brudzone przez kurz, piasek i wodę szybciej się zużywają,
wnoszenie na marmurowe lub granitowe posadzki wody oraz innych zanieczyszczeń
(drobiny piachu) powoduje szybsze zużycie powłok ochronnych,
śliskie podłogi zwiększają ryzyko wypadków i ewentualnych
roszczeń o odszkodowania
osadzający się na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych kurz powoduje
spadek ich wydajności i większą awaryjność.

Tych problemów możesz uniknąć stosując maty MultiClean
Odpowiedni system mat wejściowych może w 95% ograniczyć ilość piasku, błota i kurzu
wnoszonych do wewnątrz i tym samym zmniejszyć koszty utrzymania obiektu, konserwacji
i renowacji podłóg. Unikalny splot włókien powoduje, że mata zatrzymuje i pochłania wszelkie
zanieczyszczenia, bez względu na ich rodzaj oraz pochodzenie.
Stosowane przez nas maty absorbują średnio do 4,5 kg zanieczyszczeń na m2.
Maty spełniają również bardzo istotną funkcję antypoślizgową, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

Maty MultiClean zapewniają:
Redukcję kosztów eksploatacji. Dbamy o systematyczne czyszczenie mat, podczas
gdy chronią Twoje podłogi i wykładziny. Mniej środków wydawanych jest na sprzątanie,
a podłogi i wykładziny mają większą żywotność.
Wygląd. Podłogi i wykładziny są chronione przed piaskiem, kurzem i brudem.
Bezpieczeństwo. Eliminują możliwość poślizgnięcia się na mokrej podłodze.

Nasz serwis - to dobry kierunek w utrzymaniu czystych podłóg!

Jak działa serwis?
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Standardowy serwis mat dokonywany jest
co tydzień, chyba że zapotrzebowanie Klienta
jest inne. Regularna wymiana brudnych mat
na czyste - to najlepsze zabezpieczenie przed
wnoszonym brudem, piaskiem i błotem.
Zapotrzebowanie na maty możesz uzgodnić
z naszym przedstawicielem, który pomoże
w podjęciu decyzji odnośnie wymiarów,
koloru, ilości oraz rozmieszczenia mat
na obiekcie.

Jesteś zainteresowany bezpłatnym testem?

Aby nie "kupować kota w worku" oferujemy możliwość tygodniowego, bezpłatnego testu mat
MultiClean. Dzięki temu bez żadnych zobowiązań pozwalamy przekonać się o konieczności
wynajmu i serwisu naszych mat.

Skontaktuj się z naszym handlowcem +48 665 977 577
MultiClean Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
NIP 7811908547, Regon 361137185
+48 695 877 177
biuro@multiclean.pl
www.multiclean.pl

