
Bomull

Den perfekte matte for dager med regn og snø



Smart leie løsning
Ved hjelp av en flott entrematte gir du dine besøkende et godt førsteinntrykk, samtidig med at du reduserer slitasje 
og holder dine gulv tørre og sikre. Dessuten reduseres renholdskostnadene, ettersom 80 % av alt smuss og støv i et 
lokale kommer inn via sko. Bruk Nor Tekstil AS til å finne rette løsning for deg og din bedrift, som er både lønnsom, 
skreddersydd og fleksibel. Vi leier ut våre entrematter, som vi skifter regelmessig i henhold til hver enkelt kunde sitt 
behov. Mattene blir vasket i svanemerkede vaskerier i henhold til profesjonelle og miljøvenlige prosesser. Videre ser 
vi til at mattene blir lagt ut på rett plass til rett tid.

Trygg leveranse fra nord til sør
Nor Tekstil AS er Norges største vaskerikonsern og 
landets ledende leverandør av tekstiltjenester. Vi 
er den helnorske leverandøren med kort vei til alle 
kunder og med en gjennomtenkt logistikk. Nor 
Tekstil har mer enn 1000 ansatte fordelt på 
23 vaskerier. Det er mer enn 3 ganger så 
mange som nest største konkurrent. 
Nor Tekstil AS tar samfunnsansvar 
på alvor, og har investert betydelig 
i teknologi som skåner miljøet, 
samtidig som den gir økonomisk 
og kvalitetsmessig gevinst for deg 
som kunde.

Bomullsmatten inneholder store mengder 
med tekstilfibre, som gir den en unik funksjon
i forhold til absorbering av vann.

• Leveres med noe restfuktighet for å 
åpne fibrene for bedre vannopptak
 
• Stor mengde av tekstiler

•Tar upp cirka 40% mer vann enn en 
tradisjonell bomulls matte på 880 gram

• Beskytter gulvene og reduserer ren-
holdskostnader

1. Kirkenes
2. Vadsø
3. Hammerfest
4. Lakselv
5. Alta
6. Tromsø
7. Lofoten
8. Bodø
9. Trondheim
10. Molde
11. Ålesund
12. Otta
13. Florø (Hovedkontor)
14. Mongstad
15. Bergen
16. Voss
17. Valen
18. Stavanger
19. Kristiansand
20. Skien
21. Drammen
22. Oslo (Østre Aker Vei)
23. Oslo (Skedsmokorset)

Teknisk spesifikasjon
• Størrelser: 85x150 / 85x300 / 115x200 / 

115x240 / 150x250 cm.
• Tekstil: 50 % bomull / 45 % polyester /   

5 % mikrofiber
• Baksiden: 100 % Eftalat fri Nitril gummi
• 1250 gram tekstil pr. M2 
• ISO Manufacturing Certification 9001 / 

ISO Environmenal Certification 14001/ 
ISO Antistatic Behaviour 14041 /         
ISO Flammability 13501 (Efl-s1)

• Tykkelse på gummi; 1,5 mm.
• Høyde på matten; 13 mm. 


