


Lõpp märgadele ja libedatele põrandatele!
MAAILMA ESIMENE LIIMALUSEGA VAHETUSVAIP



EKSKLUSIIVSED OMADUSED.OHUTUMAD PÕRANDAD
• Püsib põrandal
• Purunemis- ja kulumiskindel
• Pidev katvus
• Hea imavõime ja kiiresti kuivav
• Lihtne puhastada
• Säästab raha

VALIGE OMALE SOBIV VAHETUSVAIP
• Valige rull või eellõigatud vahetusvaip
• Määrake suurus
• Valige sobiv värv



PUHTAMAD PÕRANDAD
Hoiab vee ja mustuse põrandatelt eemal.

Iga päev kõnnivad ettevõtetesse tuhanded inimesed ja tassivad hoonesse jalanõudel
oleva mustuse, pori, tolmu, vihma, lume, soola, lörts jne.i-matt  vahetusvaip haarab kogu
selle mustuse endasse, et teie hooned oleks võimalikult puhatad ja põrandate puhastamine
oleks puhastusteenindajatel lihtsam.

i-mattTavaline vahetusvaip

Jäta mustus ukse juurde!

Vahetusvaip on sissepääsu juures standardkaitse.
ISSA hinnangul haarab esimesed 91 cm vahetusvaipa endasse kõigest 30% mustusest.
85% mustuse eemale hoidmiseks põrandadelt on vaja 4,6 m vahetusvaipa (kuus sammu
keskmiselt).i-matti-ga saate luua pideva vaipkatte.

20-päevase perioodi
jooksul suudavad
kõigest 1000 inimest
tuua hoonesse 11kg 
mustust.

Vesi koguneb
kummialusega
vahetusvaipadele ja 
kantakse jalgadega
põrandatele laiali.

i-matt vahetusvaip
eemaldab vee ja 
hajutab selle kiiresti
kuivamiseks laiali.



OHUTUMUMAD PÕRANDAD
i-matt vahetusvaiba väga õhuke absorbeeriv materjal haarab vee endase ja hajutab sellel laiali,
mistõttu vaip kuivab kiiremini ja põrandad jäävad kuivaks ja ohutuks.
Tänu patendeeritud liimalusele ei lähe vaip kunagi puntrasse, lainesse ega nihku paigast.
Lisaks on vaibal libisemiskindluse reiting R13 – see vähendab libisemisest ja kukkumisest tingitud
kahjunõudeid kuni 90%.



SÄÄSTAB AEGA JA RAHA

Puhastage i-matt lihtsalt

Lõpetage raskete traditsiooniliste vahetusvaipade tassimine.
i-matt madala profiiliga, vastupidav ja kiiresti kuivavat pinda
saab puhastada tolmuimejaga, pühkida harjaga, pesta
mopiga ja põrandapesumasinaga.
Rasket räpast kummialusega vahetusvaipa ei pea te enam
kunagi liigutama.

Mis on teie aeg väärt?

i-Matt: tänu madalale
profiilile avanevad ja 
sulguvad uksed üle i-matti
vaevata.

Traditsioonilised vahetusvaibad:
Lähevad uste alla puntrasse ja 
lainesse.i-matti saab paigaldada
kohtadesse kuhu traditsiooniline
vahetusvaip ei sobi.

Keskmisel toidupoel kulub
tavalise vahetusvaiba
kohandamiseks ja 
ümberpaigutamiseks iga
päev kuni üks tund.

Koristusmeeskond kulutab
käitlemisele kuni üks tund
päevas – eest tõstmiseks, 
servade alt puhastamiseks
jne.

i-matt jääb paigale kuni 12 
nädalaks, nii et i-matti ei
ole vaja puhastamiseks
liigutada.



KAUAKESTEV = SUUREM SÄÄST
Paigaldage i-matt vahetusvaip ja unustage see kuni kolmeks kuuks.
Tänu uskumatult vastupidavale pinnale ja selle patendeeritud kleepuvale alusele jääb i-matt paigale ja hoiab teie sissekäigud puhtad kuni 12 nädalat.
i-matt on vastupidav suurele koormusele ja igapäevasele puhastamisele.

Vastupidav
i-Matt jääb põrandale
kuni 12 nädalaks ja te
ei pea seda liigutama
igapäevasel põrandate
puhastamisel.

Aeg=raha
Raha ja aeg, mida
säästate
traditsiooniliste
vahetsuvaipade rendist
ja puhastamisest
tõuseb aja jooksul.

Üks i-matt kestab kuni 12 nädalat



KESKKONNASÄÄSTLIK
i-matt on  keskkonnasäästlik valik põrandaohutuse tagamiseks.
Traditsiooniliste vahetusvaipade puhastamisega kaasnevad suured keskkonnakulud – transpordi käigus
põletatud kütusega tekitatud saaste, kemikaalide kasutamine ja suur veekogus pesuks.
i-matti saab puhastada paigalduskohas tavalisi põrandapuhastussüsteeme kasutades.

i-matt vaibal on 91%
MADALAM keskkonnamõju,
kui traditsioonilisel vahetusvaibal.
Võrdväärse keskkonnamõju
saavutamiseks tuleks i-matti
vahetada 47 korda aastas.
Isegi kui vahetusvaibad kuuluvad
teile ja te ei pese neid on i-matt 
keskonnamõju 20% MADALAM 



I – MATT HOONES



MINE ÜLE I-MATT
VAHETUSVAIBALE




