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Vi har sedan 1982 haft ett 
omfattande städsortiment 
som vi kontinuerligt ut-
vecklar. Sedan ett par år 

tillbaka kan vi erbjuda ett heltäck-
ande sortiment av mattor. Våra kun-
der finns inom restaurang, kontor, 
hotell och industrin vilket gör att vi 
har mattor som täcker in många oli-
ka behov och användningsområden.  
 
I vårt sortiment hittar du entrémat-
tor för både inom- och utomhusbruk, 
avlastningsmattor samt logomattor. 
Besök oss gärna på tingstad.se för att 
se det senaste sortimentet av mattor 
och övrigt städmaterial

Vårt utbud:
Entrémattor, utomhus
Entrémattor för utomhusbruk hjäl-
per på ett effektivt sätt till att ta 
bort grov smuts och grus samt att 
samla upp väta innan det når käns-
liga inomhusgolv.

Entrémattor, inomhus
Entrémattor för inomhusbruk ad-
derar en varm och välkommande 
känsla till entrén och samlar dess-
utom upp smuts och väta som 
eventuella utomhusmattor inte 
hunnit med att fånga upp.

Avlastningsmattor
Avlastningsmattor är perfekt när 
man vill skona rygg, knän och höf-
ter under långa arbetspass. Denna 
typ av matta kan även fungera som 
halkskydd samt skydda golv från 
onödigt slitage. Vi erbjuder avlast-
ningsmattor som passar både bu-
tik, kontor, kök och produktion.

Logomattor
Logomattor adderar något extra 
till entrén eller receptionen genom 
att visa upp ditt varumärke. Förut-
om att mattan skyddar golvet mot 
smuts råder det ingen tvekan för 
besökare var han befinner sig.

Mattor.



Utomhus
Sani Top
Sani Top är en allroundmatta vars 
mönster gör den lämpad för entré-
er, industrigolv och restaurangkök. 
Mattan är tillverkad av naturgummi 
och dess utformning gör den sjäv-
dränerande. Fasade kanter mini-
merar snubbelrisken. Mattan kan 
kopplas ihop för större täckyta.

Rubber Tip
Rubber Tip är en robust skrapmatta 
med tätt placerade mjuka piggar 
som effektivt skrapar bort grov 
smuts. Fasade kanter minimerar 
snubbelrisken. Mattan går dessut-
om enkelt att klippa till så att den 
passar i en golvnedsättning.

Inomhus
Standard
Vår standardmatta är av god kvalité 
och passar bäst på platser med låg 
trafik. Mattans konstruktion har 
gett den en god absorptionsförmå-
ga för vätska och smuts.

Exklusiv
Vår exklusiva tvättbara torkmat-
ta är speciellt framtagen för att 
hantera entréer med hög trafik 
och passar väl för exempelvis kor-
ridorer, väntrum, servicediskar 
m.m. Mattan är tillverkad i 100% 
återvunnet material och har en hög 
motståndskraft mot smuts, fläckar, 
värme, fukt m.m.

Entré-
mattor.

Entré-
mattor.

Sani Top
EMU1 Entrematta utomhus Sani Top Svart 90X150CM

Rubber Tip
EMU2 Entrematta utomhus Rubber Tip Svart 60X80CM
EMU3 Entrematta utomhus Rubber Tip Svart 80X100CM

Standard
EIS1M Entrematta inomhus Standard Grå 90X150CM
EIS1S Entrematta inomhus Standard Grå 60X90CM
EIS2M Entrematta inomhus Standard Grön 90X150CM
EIS2S Entrematta inomhus Standard Grön 60X90CM

Exklusiv
EIE1L Entrematta inomhus Exklusiv Grå 115X200CM
EIE1M Entrematta inomhus Exklusiv Grå 85X150CM
EIE1XL Entrematta inomhus Exklusiv Grå 85X300CM
EIE2L Entrematta inomhus Exklusiv Röd 115X200CM
EIE2M Entrematta inomhus Exklusiv Röd 85X150CM
EIE3L Entrematta inomhus Exklusiv Blå 115X200CM
EIE3M Entrematta inomhus Exklusiv Blå 85X150CM



Avlastningsmattor.
Soft
Soft är en avlastningsmatta ut-
vecklad för offentliga miljöer. Mat-
tan har ett slitstarkt ytskikt i natur-
gummi och en mjuk undersida som 
ger bra svikt och avlastning. De 
fasade kanterna och rundade hör-
nen minimera snubbelrisken. Den 
marmorerade ovansidan är slät och 
lätt att hålla ren vilket gör att den 
passar utmärkt i torr industrimiljö, 
vid monteringslinjer eller vid butik- 
och receptionsdiskar.

Flex
Flex är utvecklad för ytor där perso-
nal står långa perioder och hjälper 
till att reducera trötthet i fötter, ben 
och rygg. Mattan är helt i gummi 
och bubblor i mattan ger maximal 
stöd och komfort.

Vlite
Vlite är en avlastningsmatta som 
passar utmärkt i kök där olja, fett 
och vatten lätt hamnar på golvet. 
Mattan hålls på plats med hjälp av 
sugproppar och mattans utform-
ning gör att vätskor lätt kan rinna 
igenom den. Fasade kanter mini-
merar snubbelrisken.

Soft
ASF1 Avlastningsmatta Soft Grå 60X90CM
ASF2 Avlastningsmatta Soft Grå 60X150CM
ASF3 Avlastningsmatta Soft Grå 90X150CM

Flex
AMF1 Avlastningsmatta Flex Svart 60X95CM
AMF2 Avlastningsmatta Flex Svart 90X150CM

Vlite
AMV Avlastningsmatta Vlite Svart 79X158CM



Framhäv ditt företags identitet 
med den egna logotypen eller an-
nat fotografiskt motiv. Logomattor 
går att trycka i upp till 14 färger ur 
en palett på 54 färger medan ett 
fotografiskt motiv tillåter upp till 32 
färger. Både standardstorlekar och 
valfria storlekar finns att välja på.

60x85 
75x85 
75x115 
85x85 
85x115 
85x120 
85x150 
85x200 
85x240 

85x250 
85x300 
85x400 
85x500 
85x600 
115x115 
115x150 
115x180 
115x200 

115x240 
115x300 
115x360 
115x400 
115x500 
115x600 
150x250

Vi har hanterat kunders varu-
märken sedan 60-talet
På Tingstad hanterar vi all grafisk 
produktion i vår egen inhouse byrå 
som består av 8 erfarna medar-
betare. Våra grafiker omsätter din 
tanke till färdig produkt genom 
noggrann projektledning, inköps-
planering, kvalitetskontroll och råd 
på vägen. Vår grafiska avdelning 
använder sig av den senaste mjuk- 
och hårdvaran när de tar fram våra 
kunders korrektur. Ett högt tempo 
och förmågan att tänk utanför ba-
norna är en förutsättning för per-
sonalen som hanterar våra kunders 
kampanjer och koncept.

Logo- 
mattor.

Ditt  
varu-
märke.



Tvättråd.
Mattor utsätts för många påfrest-
ningar. Genom att ta hand om din 
matta på rätt sätt håller du den 
fräsch och välmående länge.

Komersiell 
tvättmaskin Renspolning Våt- 

dammsugare Mattvättare Dammsu-
gare Fuktig trasa Skakas
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Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 till 
16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, 
leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker i 
Göteborg och Jönköping.

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.se ©
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