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Vaskeri

Utleie

Salg

Vi leverer komplette løsninger for

0

Vaskeanvisning
Vaskemaskin

Spyling

Vannsuger

Tepperens

Støvsug

Mopp

Riste

Super-Nytex
Logomatte
Eco-Guard
Trippel-Flex
Flexi-Våtrom

Flexi-Step

Viking Cimex har standard 12 mnd garanti for alle
nye produkter.

utvidet garanti i to år

Følgende produkter har utvidet garanti, forutsatt bruk
og vedlikehold som anvist.
Flexi-Step, Flexi-Våtrom, Trippel-Flex.

garanti

Super Nytex
egenskaper&fordeler

MILJØFAKTA
Det brukes kun
miljøvennlige fargetilsetninger i denne
matten. Hele fiberen er
farget, og holder
derfor lenger.

Fargeekte nylonfibre
som bevarer fargen
vask etter vask
Nuppet bakside i
nitrilgummi, kan
leveres med en glatt
bakside.

Slitesterk, maskinvaskbar matte til bruk innendørs i
høytraffikerte entrèer. Baksiden i nuppet nitrilgummi
gjør at matten fester seg godt på underlaget,
og forhindrer sklifare. Overflaten er laget av slitesterk,
gjennomfarget nylon. Super Nytex suger effektivt opp
smuss og skitt.

tekniske spesifikasjoner
Materiale: slitesterk, fargeekte nylonmateriale, bakside
utført i nuppet nitrilgummi.
Bruksområde: Høytraffikerte områder, innendørs
Oppsugingsevne: Høy
Vekt: 2,7 kg/m2
Størrelser: 60 x 85cm, 85 x 120cm, 90 x 120cm,
115 x 180cm, 115 x 240cm, 150 x 300cm,
85 x 300cm.
Farger: Antracit
Andre farger og størrelser kan leveres på bestilling.

Logomatter
egenskaper&fordeler
Forsterk bedriftens uttrykk ved å trykke din logo på
matten ved entrèen. Logoen trykkes på Super Nytex
matten, og du kan velge opp til 14 farger fra en farge
palett bestående av 54 farger. Bestill så mange du vil,
det er ingen nedre grense.
Logomatten har samme egenskaper som Super Nytex,
og er like maskinvaskbar med trykk. Kan også leveres
med kantlogo.

På fargepaletten har du 54
farger å velge mellom.

Nuppete gummi på
baksiden for økt
sklisikkerhet.

bestillingen:
1. Design

send oss logoen i et av
følgende format: .ai, .eps, .tiff,
.jpeg, .cdr, eller .bmp.
Krever god oppløsning.

2. Korrektur
Vi sender deg en ferdig skisse
med din logo.

3. Godkjenning
Korrekturen blir godkjent
og produksjonen tar deretter
4-6 uker.

Eco-Guard
MILJØFAKTA
Hvert år generes det ca.
3,4 millioner tonn brukte
dekk i Europa.
3 millioner tonn av
dette blir
resirkulert.

egenskaper&fordeler

Laget av 99,9%
resirkulerbart
materiale
Hjelper oss å
kontrollere skitt og
støv på innsiden,
mens den beskytter
verden på utsiden
Enestående god
tørke- og
avskrapningseffekt

Eco-Guard er laget av 99,9% resirkulerbart materiale.
Den består av en kraftig overflate med utstående fibre.
Dette gir matten en unikt god tørke- og
avskrapningseffekt, mens de lange partiene samler
opp skitt og vann og holder det unna skoene.
Matten ligger stabilt på underlaget. Eco-Guard er
enkel å vedlikeholde, den slipper smusset lett og kan
støvsuges ved behov.

tekniske spesifikasjoner
Materiale: PET (polyethylene terephthalate )
Bakside: Resirkulerte dekk
Bruksområde: Entreèr, inngangspartier, lobby
Vekt: 2,7 kg/m2
Høyde: 8 mm
Størrelser: 60 x 90cm, 90 x 150cm, 115 x 180cm,
90 x 300cm

Plastikk
flaskene blir fraktet til
gjenvinning. Flaskene blir så knust og
kappet opp i små biter. Bitene blir sendt til
en smeltemaskin, og den smeltede
plastikken blir så spunnet til tråder.
Og fra disse trådene blir EcoGuard til.
Resirkulerte
bildekk blir kuttet
opp og malt til
smuler. Gummismulene blir så
presset sammen for
å kunne lage
baksiden til
Eco-Guard.

Trippel-Flex
MILJØFAKTA
Gummiblandingen er
forsterket med
tilsetninger som gjør
denne matten 4 ganger
mer elastisk enn
vanlig gummi

egenskaper&fordeler

Forhøyninger i matten
holder væske og skitt
borte.
Avlaster føtter og
ben.

Trippel Flex er en ergonomisk og myk matte, som
passer på enhver arbeidsplass. Den er meget sklisikker
grunnet det kraftige mønsteret, og den åpne profilen
drenerer effektivt skitt og vann. Matten er laget av
100% nitrilgummi, dette gjør den svært
motstandsdyktig mot fett, olje og vann. Gummien har
fått antibakteriell behandling for å redusere
bakterieveksten. Enkel å rengjøre og er 100%
resirkulerbar. Kan brukes på områder det er strenge
hygiene krav, som for eksempel kjøkken.

tekniske spesifikasjoner
Antibakterielle
egenskaper

Materiale: nitrilgummi
Bruksområde: Lager, arbeidsstasjoner, kjøkken, bar,
pauserom, arbeidsstasjoner, gym eller fitness lokaler,
toaletter, områder med vann.
Vekt: 4,3 kg/m2
Høyde: 8 mm
Størrelser: 60 x 85cm, 85 x 140cm, 115 x 170cm
Farger: Sort
Maskinvaskbar

Flexi-Våtrom
MILJØFAKTA
Matten er laget av
helgummi, og er naturlig
resistent mot oljer, vann
og fett. Ingen
kjemikalier er
nødvendig.

egenskaper&fordeler
Øk sikkerheten og reduser tretthet i benene med
Flexi-Våtrom matten. Flexi-Våtrom er laget av
helgummi, hvilket gjør den svært motstandsdyktig mot
fett, oljer og vann. Dette og sugekoppene på baksiden
av matten, gjør den svært sklisikker og reduserer
belastingen på kroppen. Gummien har fått antibakteriell behandling for å redusere bakterieveksten.
Enkel å rengjøre, og 100% resirkulerbar. Hullene i
matten drenerer fuktighet og ventilerer gulvet.
Sugekopper på baksiden holder matten på plass.

tekniske spesifikasjoner
Materiale: Slitesterkt, lett helgummi
Bruksområde: Lager, arbeidsstasjoner, kjøkken, bar,
pauserom, arbeidsstasjoner, gym eller fitness lokaler,
toaletter, områder med vann.
Vekt: 5,5 kg/m2
Størrelser: 79 x 158cm
Høyde: 11 mm
Farger: Sort
Maskinvaskbar

Antibakterielle
egenskaper
Høy dreneringsevne
Sugekopper på
baksiden

Flexi-Step
MILJØFAKTA
Det blir brukt mindre
energi i produksjonen av
resirkulert gummi
sammenlignet med
bruk av syntetiske
materialer

egenskaper&fordeler

Laget av 50%
resirkulert gummi
Utstyrt med luftputer
for maksimal komfort
Kan resirkuleres

Flexi-Step er laget for områder hvor personalet står i
lange perioder. Matten er utstyrt med luftputer for å gi
komfort og støtte for føtter og rygg. De avrundede
kantene på matten er med på å redusere ulykker og
fall. Flexi-Step kan øke produktiviteten ved å gi økt
komfort og avlastning på arbeidsplassen. Matten er
laget av naturgummi, dette sikrer god kvalitet og lang
levetid. Flexi-Step er laget av 50% resirkulert gummi,
og kan resirkuleres.

tekniske spesifikasjoner
Materiale: Naturgummi
Bruksområde: Resepsjoner, arbeidsstasjoner,
industrielle områder
Vekt: 8 kg/m2
Størrelser: 90 x 150cm
Høyde: 14 mm
Farger: Sort
Maskinvaskbar
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