3M Dział Systemów Utrzymania i Zabezpieczania Budynków
Maty wejściowe Nomad Standard
TM

Czyste i bezpieczne

wejście do Twojego sklepu

Zadbaj o wizerunek sklepu i bezpieczeństwo klientów
Brud i wilgoć w strefie wejściowej nie tylko niekorzystnie wpływają na pierwsze wrażenie,
jakie odnosi się po wejściu do sklepu, ale przyczyniają się również do wzrostu kosztów
utrzymania czystości i stwarzają zagrożenie w postaci ryzyka niebezpiecznych poślizgnięć
i upadków. Aby walczyć z tymi zagrożeniami 3M stworzyło maty wejściowe Nomad
Standard.

Dlaczego warto kupić maty wejściowe?
80% całego brudu trafia do budynku na obuwiu osób
wchodzących,
wnoszona woda i śnieg zmieniają posadzki w lodowisko, co
stwarza niebezpieczeństwo poślizgnięć i upadków,
błoto i brud w strefie wejściowej to zwiększone koszty
sprzątania, a także szybsze zużycie posadzek, które są
niszczone przez wnoszony piasek,
czyste wejście to wizytówka Państwa sklepu.

Zadania mat wejściowych
Maty wejściowe mają za zadanie usunąć brud i wilgoć z obuwia
podczas przechodzenia po nich. Należy tak dobrać długość
wycieraczki, by klienci musieli postawić na niej co najmniej kilka
kroków. Im więcej kroków na niej postawią, tym lepszy efekt
czyszczenia obuwia.

Kupno mat wejściowych
nigdy nie było łatwiejsze
Teraz możecie Państwo zamówić maty wejściowe
wraz z innymi produktami 3M.

Rozwiązania 3M
Maty Nomad Standard
Maty Nomad Standard są atrakcyjne cenowo, łatwo się je
układa i przenosi, a wyrzucenie nie sprawia problemu, gdyż są
wykonane z tworzywa, które można poddać recyclingowi.

Szkielet: zeskrobuje
brud i chroni włókna
przed szybkim zużyciem

Włókna: usuwają
brud i absorbują
wodę, a przy tym
szybko schną
Lateksowa powłoka:
zabezpiecza przed
ślizganiem się maty

Elastyczny, ale wytrzymały szkielet zeskrobuje brud
z butów i chroni włókna przed szybkim zużyciem.
Oryginalna, opracowana przez 3M kombinacja
twardych i miękkich włókien czyści podeszwy, wchłania
wilgoć i zatrzymuje brud.
Lepki, lateksowy spód przywiera do podłogi
i zabezpiecza przed ślizganiem się maty.

Maty Standard można układać
w dowolnej konfiguracji:
jako pojedyncze maty,
jedna za drugą - nie mają obrzeży, więc można
je ze sobą łączyć lub zachować pomiędzy nimi
odstęp; to Państwo decydujecie, jakie długości maty są
optymalne dla Państwa sklepu,
można je stosować jako uzupełnienie do istniejącego
systemu mat w okresie wzmożonych opadów.
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Dostępne rozmiary

Rozmiar

Kolor

69 x 90cm

szary

90 x 138 cm

szary

117 x 190cm

szary

