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Informatie wasbare
entreematten

Entreematten voor uw bedrijf. Daarmee verwelkomt u uw gasten en relaties. Daarnaast
houdt een professionele reiniging van de matten uw vloeren langer mooi en bespaart u
ook direct op uw schoonmaakkosten. Ook verkrijgbaar met logo.

Het materiaal
Afhankelijk van het soort vuil wat op de matten terecht komt, kan een keuze worden
gemaakt. In 90% van alle plaatsingen, wordt gekozen voor nylon matten. Deze matten zijn
zeer geschikt voor “droog” vuil en zorgen ervoor dat de vloeren langer mooi blijven.
Mochten er matten geplaatst worden in ruimten waar veel vocht, vetten en oliën aanwezig
zijn, dan kan het best gekozen worden voor katoenen matten.

Huren of kopen?
Of u het beste kunt huren of kopen, hangt af van de intensiteit van het gebruik. Bij intensief
gebruik raden wij u aan om te huren en direct een wisselfrequentie af te spreken. Zo
behouden de matten hun optimale werking en blijven uw vloeren langer mooi.
Bij minder intensief gebruik kunt u er voor kiezen om de mat(ten) te kopen. Ook bij de
koopmat(ten) is het wenselijk om een wisselfrequentie af te spreken, maar ook een
wasbeurt van de mat(ten) op afroep is mogelijk.

Proefplaatsing
In overleg is het mogelijk om een proeflegging uit te voeren bij uw bedrijfspand. Zo kunt u
ervaren hoe de mat werkt en zien hoe goed de mat het vuil opvangt, met schonere vloeren
als gevolg.

Buitenmatten
Om de vloeren van uw bedrijfspand optimaal schoon te houden en te besparen op de
schoonmaakkosten raden wij aan om naast de binnenmat(ten), ook gebruik te maken van
een buitenmat. Deze buitenmat is uitermate geschikt om te plaatsen bij de entree van uw
bedrijfspand.

Vragen???
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw
objectleider van Schoonmaakbedrijf Succlean of stuur een e-mail aan info@succlean.nl
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Afmetingen
De matten worden standaard geleverd in een drietal maten. Mocht u echter een afwijkende
maat wensen voor uw mat(ten), dan is dit geen enkel probleem. Wij zorgen ervoor dat ook
deze afwijkende maat netjes aan u wordt geleverd.

Afmeting (standaard):
85 x 150 cm

Optie:
Afwijkende maat

115 x 180 cm
115 x 240 cm

Bedrijfslogo
Natuurlijk is het ook mogelijk om uw bedrijfslogo op de mat(ten) te laten bedrukken. U kunt
er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de mat bij de hoofdentree van het bedrijfslogo te
voorzien.

Bedrijfslogo op matten:

Ja, graag leveren met logo
Nee, bedankt
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Kleuren
Omdat niet iedere bedrijfsruimte of interieur hetzelfde is, zijn de matten verkrijgbaar in een
tiental standaard kleuren. Zit de kleur die u wenst niet bij de standaard kleuren, dan is er
niets aan de hand. Wij zorgen ervoor dat uw mat in de gewenste kleur of uw huisstijlkleur
wordt geleverd.

Kleuren:
Antraciet

Black mink

Clear red

State grey

Brown

Black

Blue steel

Blue

Afwijkende kleur

Grey

Red

Wisselfrequentie
Om ervoor te zorgen dat uw matten in optimale conditie blijven en hun perfecte werking
behouden, zijn er een drietal standaard wisselfrequenties mogelijk. De matten worden in
deze wisselperiode op professionele wijze gereinigd. Op het moment dat de vieze matten
worden meegenomen, worden er schone matten neergelegd die identiek zijn aan de te
wassen matten. Zo zit u nooit zonder! Wenst u een andere wisselfrequentie dan één van de
drie standaarden, dan regelen wij dat natuurlijk graag voor u.

Wisselfrequentie:
1x per week
1x per 2 weken
1x per 4 weken
Afwijkende frequentie

Schoonmaakbedrijf Succlean B.V.
Grasdrogerijweg 23, 3833 BZ Leusden
033-4944534 | info@succlean.nl | www.succlean.nl | KVK 57371458

