
T-Mat Eco
En tvättbar textilmatta som ger  
ett andra liv åt PET flaskor

Torkmattor - textilmattor
Mörk grå 60 x 85 cm

2 stk/krt
Mörk grå 85 x 150 cm 

1 stk/krt
Röd 85 x 150 cm 

1 stk/krt

T-Mat Eco 141242 141243 141244

Freudenberg Household Products AB
Box 4013 • 203 11 Malmö

Tel. 040 669 50 50 • Fax 040 - 669 50 20
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Helping you make a difference.

En hållbar livsstil blir mer och mer 
viktig, därför är det självklart för oss 
att lansera T-Mat Eco. 
   T-Mat Eco är tillverkad av återvunna 
PET flaskor. Lika viktigt som det är 
att ta till vara på använda PET flaskor, 
lika viktigt är det att vara rädd inom-
hus miljö. 
   Mer än 80 % av smutsen kommer in 
utifrån. Med effektiva entrélösningar 
stoppas smutsen redan i entrén. En 
minskad nedsmutsning gör den dag-
liga rengöringen lättare, men framför 
allt så minskar slitaget av golven.

Användningsområde
T-Mat Eco är en effektiv och snygg 
torkmatta som passar till många olika 
entréer. Den är utmärk till objekt som 
har satt miljön och en hållbar livsstil 
i fokus. På objekt med tvättmaskin 
borde T-Mat Eco vara det självklara 
valet.
   T-Mat Eco placeras helst som sista 
steget i en komplett entrélösning till-

sammans med en skrapmatta. Men i 
den lilla entrén eller i entrén inne i gal-
lerian klarar sig T-Mat Eco själv utan 
en skrapmatta.

Produktbeskrivning
•	T-Mat Eco ger gamla använda PET 

flaskor ett andra liv utan att ge av-
kall på kvaliten. Fibrerna tvinnas 
och ger en effektiv och slitstark  
textilmatta som både tar hand om 
och gömmer smutsen och fukten. 

•	T-Mat Eco finns i två snygga färger 
- mörkgrå och röd - för att passa i 
butiken, hotellet, kontoret. 

•	Baksidan är tillverkad av 100 % 
nitrilgummi. Det ger en flexibel bak-
sida som ligger bra på plats. Gör 
mattan enkelt att rulla ihop för ren-
göring under mattan. Men framför 
allt så gör det att mattan kan ma-
skintvättas och torkas i 60° C. 

•	T-Mat Eco kommer i två storlekar: 
60 x 85 cm och 85 x 150 cm anpas-
sade för att få plats i tvättmaskinen.

Teknisk specifikation
 - Fibern tillverkat av återvunna PET 
flaskor. 25 st. 0,5 L flaskor behövs 
för att tillverka 1 m² T-Mat Eco. 

 - Öppen klippt lugg av twistade fibrer, 
500 gr/m².

 - Baksida av 100 % nitrilgummi.
 - Höjd: totalt 9 mm varav lugg 7 mm.
 - Vikt (totalt): Ca 2 300 gr/m².
 - Vattenbindning: Ca 3,0 l/m²
 - Maskintvättbar i 60° C. 

Skötsel
Dammsug mattan regelbundet - från 
varje dag till någon gång i veckan 
beroende på antal passager och  
väderlek.

Eftersom T-Mat Eco är en tvättbar 
matta så kan dammsugningen natur-
ligtvis ersättas med tvätt. 

Tänk på att en effektiv matta behål-
ler mycket smuts. Ju oftare en matta 
underhålls desto effektivare blir den att 
hålla smutsen.

Mörkgrå Röd
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