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Logomåtter der 
udfordrer kreativiteten

Når reklame, branding og funktion smelter sammen

Vores logomåtter repræsenterer det ypperste 
indenfor genren og vores indfarvningsteknologi giver 
en højere opløsning end tidligere har været muligt 
på mediet. Dette resulterer i at Dit budskab står 
skarpere, med klarere farver, dybde og glød.

Send et stærkt signal til kunder og besøgende og giv 
et stærkt indtryk af Din virksomhed. 
Brug vores måtter ved indgangsdøren, på messe eller 
promotion hvor er færdes mange mennesker. 

Vores måtter er meget slidstærke og velegnede til 
kampagner både ude og inde og med til at styrke Dit 
brand.



• Lang levetid og holdbarhed

• Kan bruges både inde og ude

• Nemme at rengøre

• Skridsikker

• Beskytter gulvet

• Miljørigtig produktion

• UV bestandig

• Smudsafvisende

• 100 % PVC fri

• Mange anvendelsessteder

Efterlad snavs ved døren Bagside

Vores måtter kan være med til at reducere omkost-
ninger til rengøring. Eksempelvis kan en måtte 
i størrelse 85 x 150 cm tage op til 6 kg. snavs, 
eller 3 liter vand. 

Desuden er måtterne modstandsdygtige overfor 
misfarvning, UV bestandige og har fået en smuds-
afvisende behandling, der gør dem lettere at rengøre. 

Vores måtter bliver alle produceret med bagside i 
Nistril gummi (NBR) og forstærkede gummi kanter. 
Denne konstruktion forbedrer holdbarhed og giver 
forøget modstandskraft ved rengøring.

Med Nistril gummi på bagsiden opnås også en 
reduceret vægt der gør måtten nemmere at hånd-
tere ved flytning og rengøring. 



STØRRELSER og PRISER

Bredde  Højde Pris pr. stk. 

85 cm x 60 cm Fra kr. 465,-

85 cm x 85 cm Fra kr. 655,-

85 cm x 120 cm Fra kr. 730,-

85 cm x 150 cm Fra kr. 915,-

85 cm x 200 cm Fra kr. 1.630,-

85 cm x 300 cm Fra kr. 1.810,-

100 cm x 200 cm Fra kr. 1.810,-

115 cm x 200 cm Fra kr. 1.630,-

115 cm x 240 cm Fra kr. 1.970,-

115 cm x 300 cm Fra kr. 3.120,-

150 cm x 200 cm Fra kr. 2.715,-

150 cm x 250 cm Fra kr. 2.890,-

150 cm x 300 cm Fra kr. 3.820,-

196 cm x 200 cm Fra kr. 3.380,-

196 cm x 300 cm Fra kr. 5.105,-

196 cm x 400 cm Fra kr. 6.385,-

196 cm x 600 cm Fra kr. 9.325,-

President logomåtte

Fås kun på ovenstående faste mål

Leveringstid
ca. 14 arbejdsdage



Alle specifikationer er i henhold til ISO 9001 kvalitetscertifikation og ISO 14001 miljøcertifikation. 
Disse kan ændres for at imødekomme forbedringer og udvikling af produkter.

Tekniske specifikationer

Produkt HD printet, Nylon - 100 % PVC fri med sort nitril gummi bagside

Størrelser Se oversigt og prisliste

Nylon vægt 975 g/m2

Total vægt 2560 g/m2

Total højde 10 mm

Brandklassifikation Cfl - s1 (test EN ISO 13501)

Antistatiske egenskaber Antistatisk (test EN ISO 14041)

Miljørigtig Optimal reduktion af vand under udvindingsprocessen (reducerer tørretiden)

Rengøring Maskin/industrivask

Design specifikationer OBS!

Designfil skal uploades som vektoriseret PDF eller 
AI i minimum 240 dpi.
Grafisk assistance kan tilkøbes. Bestil og se mere på 
letusprint.com

Der er en tolerance på +/- 5 cm på logomåtter og 
de vil typisk krympe 1-2 % efter de første gange de 
vaskes i industrivaskemaskiner. 
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Markedsføringsprodukter
til DK’s bedste priser


