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BEHOV

Första intrycket är viktigt och består länge. 
För att stärka ert varumärke, profilera företaget 
och samtidigt skapa en trevlig atmosfär kan det 
vara en bra idé att designa era egna logomattor, 
vi hjälper gärna till med det. Att placera en logo-
matta i entrén kommer ge ett professionellt intry-
ck redan vid dörren. 

Låt kreativiteten flöda. Med logomattor har ni fria 
tyglar att själva utforma hur just er matta ska se 
ut (storlek, mönster, färg, tryck etc.) och vilket an-
vändningsområde den ska ha. 

Om önskas hjälper vi er att utveckla idéer eller tar 
ett helhetsansvar för designen. Oavsett så kom-
mer vi att finnas till hands och arbeta i en nära 
dialog. 

KREATIVA LÖSNINGAR

E N T R È M A T T O R

Smutsintaget till lokalen reduceras med upp till 80 procent med hjälp av våra mattor. Vårt miljöfokus 
är stort och vi jobbar för en hållbar utveckling. Personal på olika nivåer utbildas med jämna mellan-
rum i ny teknik och kunskap kring hur arbetsprocessen inom olika områden kan göras så bra som 
möjligt med avseende på miljö, kvalitet och resultat. Samtliga distributionsbilar är miljöanpassade 
med val av bränslen, hur de framförs samt underhållningsåtgärder. Vårt tvätteri använder tvättrör 
vilket innebär en minskad åtgång av kemikalier, vatten, el och ånga. Det ger renare resultat än en 
vanlig tvättmaskin och är dessutom mer skonsamt för miljön. 
 Att välja oss på Contalia som leverantör är tryggt för er som kund. Hos oss har ni alltid ett 
direktnummer till er personliga kontakt som snabbt hjälper er med eventuella frågor. Det garanteras 
att alla kunder får sina entrémattor enligt beställning. Samtliga chaufförer som är anställda av oss säk-
erhetsklassade för skyddsobjekt. Det innebär att vi kan leverera produkter hos kunder där diskretion 
och sekretess är av högsta vikt. Vi lägger stor vikt vid service, kvalitét och att minimera miljöpåverkan 
i största möjliga mån.

Hur många mattor?
Storlek? Placering?
Med logotyp eller utan?
Byta varje, varannan eller var 
fjärde vecka? 
Antal personer på företaget?
Mycket besök?

En leverantör mindre
Samla allt på en faktura
Bra service med smidig kontakt, vi 
kommer när vi lovar
Vi hjälper till med designförslag
Inga långa avtal
Ni kan när som helst ändra val gäl-
lande antal, färg och storlek.

Ca tre steg på mattan krävs för 
att få bort oönskad smuts. 
Byt olika ofta beroende på säsong
Att ha en logomatta på tex. en 
mässa kan attrahera besökare.
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