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Behovsanalyse 
Før vi gir et tilbud på Renholdssoner foretar vi  
alltid en behovsanalyse. 

Møte og befaring
Når behovsanalysen er klar avtaler vi et møte for  
å avdekke ytterligere behov og se nærmere på 
fordelene ved å installere Renholdssoner, samt  
utføre en befaring. 

Tilbud og skisser
Tilbudet utarbeides på grunnlag av behovsanalysen, 
møtet og befaringen, og det gis en digital skisse over 
løsningen vi foreslår. 

Installasjon
Når tilbudet aksepteres starter prosjekteringen.  
Vår kundeservice koordinerer installasjonen med 
kunden. Vi benytter kun sertifiserte installatører  
med godkjent opplæring fra N3zones Group. 

BE
ST

 PÅ
 Å STOPPE SMUSS OG FUKTIGHET!

Opplæring
I forbindelse med installasjonen sørger vi for 
opplæring av renholderne som skal ha ansvaret  
for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen  
blir koordinert av vår kundeservice.

Oppfølging og kundeservice
Vi følger opp kunden med jevne mellomrom  
gjennom hele leieperioden.

Vedlikeholdssystem
Inkludert er et komplett vedlikeholdssystem  
som er skreddersydd for den daglige rengjøringen  
av renholdssonen. 

Betingelser
Renholdssoner er et operasjonelt leieprodukt og 
månedsprisen er forutsigbar i hele leieperioden. 

På www.n3zonesgroup.no/renholdssoner/
kundeservice/ kan du laste ned en fullstendig 
produktbeskrivelse av Renholdssoner systemet.

Renholdssoner er et helt unikt mattesystem som går ut på å stoppe, kontrollere og  
fjerne smuss og fuktighet. Renholdssoner består av flere enkeltelementer som til sammen  

gir kunden en helhetlig, enkel løsning som holder hva den lover. Renholdssoner er  
anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

https://www.n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice/
https://www.n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice/


Teknisk data
Tekniske spesifikasjoner
Produksjonsmetode Tuftet, skåret luv 
Design Multifarget 
Luv materiale 100% BCF polyamide 
Primærbakside Polyester, non woven 
Bakside Comfort™ vinyl 
Bruksområde Meget hardt bruk 
 

Tekniske data
Total vekt ISO 8543 ± 3820 g/m2 
Effektiv garnvekt ISO 8543 ± 700 g/m2 
Total tykkelse ISO 1765 ± 9.0 mm 
Luv høyde ISO 1766 ± 6.9 mm 
Installasjons dybde 8 mm 
 

Analyse metode
Slitasje verdi DIN 66095 Intensiv 
Castor stol DIN 54324 JA 
Trapper DIN 54322/66095 JA 
Antistatiske verdi DIN 54345/ 
ISO TR 6356 Antistatisk <2kV 
Akustisk forbedring ISO 717 Lw – 33dB 
 

Fargeekthet/Metode
Slitasje verdi DIN 105x12 God 4.5 
Lys ISO 105 B02 Meget god 7-8 
Vann ISO 105 E01 Meget god 5 
Saltvann ISO 105 E02 God 4.5 
 

Brann- og røyk 
klassifisering
ISO 9239-1 
Flammehemmende Bfls1 
Røykutvikling Bfls1 
Høyeste klassifisering for tekstile belegg 
BS4790 
BS5287 
NT007

33

Class 33 ISO9239-1
✓(Bfl-s1)

ISO 6356
✓(<2kV)

ISO 140-8
✓(33dB)

ISO105B02
✓(7-8)

ISO 54322
✓

ISO105E01
✓(5)

DIN 54324✓

Mailbanner variant [NO]
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