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QleanOMat desinfitseerimismatt on kvaliteetne lahendus 
hügieeniprobleemide lahendamiseks kasvuhoonetes, haiglates, 
sigalates, lautades, toiduainete tööstuses

Me pakume kahte tüüpi desinfitseerimismatte : QleanOmat P -> 
mõeldud konkreetselt jalatiste desinfitseerimiseks sissepääsude ja 
väljapääsude juures. QleanOmat T -> spetsiaalselt välja töödeldud matt 
veoautode, haagiste, laotõstukite, laokärude ja haagiste jaoks. 
Desinfitseerimismatt paigaldatakse suurtesse korideridesse ning 
sissepääsude juurde.

Tänu unikaalsele litsenseeritud kujundusele on CleanOmat praktiliselt 
rullumiskindel, seetõttu ei kinnitu ega takerdu CleanOmat ka veoki 
rataste taha. Siiani kohtab meie turul konkureerivaid tooteid mis on 
kvalifitseerunud defektseks.

Mõlemad CleanOmat tüübid on võimalik varustada unikaalse 
desinfitseerimisaine automaatse doseerimisega. Automaatne 
desinfitseerimisaine doseerimine toimub doseerimispumba abil. Aitab 
kuivadest desinfitseerimismattidest!
QleanOmat desinfitseerimismatid on saadaval meie tootevalikus 
standard mõõtmetes, kuid alati saame tellida  toote ka vastavalt kliendi 
soovile ( laius x pikkus x tihedus). QleanOmat desinfitseerimismatid 
annavad teile eelise hoida hügieeni teie tootmises!

Miks QleanOmat ?
• Kvaliteene hügieeni kindlustamine tootmises ja disainis
• Absorbeeriv täitematerjal koosneb paindlikest 

multifilament-absorbentidest
• Desinfitseerimismati ülemine kiht on väga kulumiskindel, et takistada 

minimaalse kulumisega sagedast liikumist
• Desinfitseerimismati mõlemal küljel on stabilisaatorribad, mis 

takistavad mati mitterullumist 
• Desinfitseerimismati põhi koosneb veekindlast mitte libisevast 

kilematrjalist
• Spetsiifiline desinfitseerimisaine doseerimissüsteem on võimalik 

tarnida erineva koormusega kasutajatele

desinfitseerimismatid
QleanOmat  
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CleanOmat T desinfitseerimismatid

Desinfitseerimismatt QleanOmat T on ennetav hügieeniline lahendus 
reisijateveoks ja sisetranspordiks toiduainete töötlemisel, aianduses, 
põllumajanduses, laborites, aga ka kohtades, kus on inimeste hulk 
suurem, näiteks suurematel üritustel, messidel ja lennujaamades.
Kvaliteedijuhtimissüsteemide kontekstis, nagu näiteks HACCP, BRC, 
IFS, GSPP ja ISO 22000, on riski- ja hooldusalased  tootmisvaldkonnad 
paremini kaitstud mikroorganismide sissetoomise ja selle võimalike 
tagajärgede eest.

QleanOmat T on ainulaadne ja seda saab kasutada mitmesuguse 
(sisemise) transpordi jaoks, kusjuures läbi selle uuendusliku disaini ja 
tugevduste (patenteeritud) ei pea matt olema põrandale kinnitatud. 
Desinfektsioonivahendite tõhususeks ja tõhusaks kasutamiseks on 
QleanOmat varustatud seest vedeliku jaotamise tunneliga ja selle  
ühendada doseerimispumbaga. Selle tulemusena  on alati tagatud 
desinfektsioonivahendi õige ja korrektne  kogus.

QleaOmat T : eelised ja unikaalsed lahendused:
• Sobib erinevatele  trasnpordi liikidele.
• Saab täitta käsitsi ja automaatselt.
• Vedelad absorbeerivad südamikud  ja  poorid  tagavad kalli desin-

fektsioonivahendi võimalikult minimaalse  aurustamise.
• Automaatse täitmissüsteemi abil saate töötada väga tõhusalt 

desinfektsioonivahendiga. Mattide tootlikus on maksimaalne, matid 
ei kuiva.

• Desinfitseerimismatt ei tunne kõverdumist tänu unikaalsetele 
sisemistele stabiliseerimisplaatidele.

• Desinfitseerimismatt säilitab oma kuju ning stabiilsuse ka peale 
liigutamist.

• QleanOmati kvaliteet garanteerib kasutajale disaini ning puhta 
tootmise.

• Desinfitseerimismati võib valikuliselt sisemise 
desinfektsioonivahendiga varustada, et tagada 
desinfektsioonivahendi kindel olemasolu.
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