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En rad tester visar att N3zones stoppar upp till 90% av  
all smuts och vatten som kommer in genom en fastighets 
entré. Genom att installera N3zones får man kontroll på 
smuts och vatten då detta stoppas redan vid ingången,  
vilket innebär att det inte förs vidare in i lokalerna. 

I februari 2008 godkändes N3zones för produkt-
rekommendation av Norges Astma- och Allergiförbund. 
Anledningen till denna rekommendation är att N3zones är 
ett väldokumenterat och professionellt system som ökar 
livskvaliteten för personer med andningssvårigheter. NAAF 
rekommenderar N3zones eftersom det är en förebyggande 
handling som enkelt kan installeras i bland annat förskolor 
och skolor där det ger omedelbar effekt.

Forskning och dokumenterade tester visar att kostnader 
knutna till rengöring utgör hela 84% av totalkostnaden för 
en golvyta. Mer än 3/4 av all smuts och vatten på ett golv 
kommer från skor. Genom att installera N3zones kan man 
därför uppnå stora kostnadsbesparingar i sin golvvård.

Vi har som mål att vara en leverantör som tar miljö- och 
klimatfrågor på största allvar. Vi arbetar kontinuerligt med att 
reducera all klimat- och miljöbelastning som är knuten till vår 
verksamhet. Som ett led i detta arbete planterar vi ett träd för 
varje utförd installation. Läs mer på www.n3zonesgroup.se

Många kommuner och fastighetsägare upplever att 
golvvården förenklas genom att installera N3zones i 
fastigheten. Den mer arbetskrävande våta rengöringen kan 
reduceras till fördel för torra och snabbare rengöringsmetoder, 
vilket också leder till mindre användning av moppar och 
kemikalier. Vardagen för lokalvårdaren blir enklare och 
kvaliteten på rengöringen förbättras.

Entrén är det första man möter i en byggnad, denna bör därför 
ge ett gott intryck. Hur många gånger har man inte upplevt ett  
golv fullt av slask, smuts och vatten när man kommer in i en 
fastighet? N3zones är ett system som skräddarsys och anpassas 
efter varje entrés unika förutsättningar, något som gör att hela 
ingångspartiet upplevs renare och mer representativt.
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 PÅ ATT STOPPA SM
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T +47 02131 - n3zones.se - kundservice@n3zonesgroup.se
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Vad är N3zones®

N3zones är ett mattsystem som hindrar, begränsar samt 
avlägsnar smuts och vatten. Systemet består av ett flertal 
element och är enkelt att underhålla och byta ut. Det som gör 
N3zones unikt är vår dokumenterade effekt vad gäller att minska 
mängden damm samt vårt samarbete med Norges Astma- och 
Allergiförbund (NAAF) sedan 1998. N3zones fick sin första 
produktrekommendation av NAAF 2008 vilken förnyades 2013.

N3zones® levereras av  
N3zones Group
N3zones Group är med tjugo års erfarenhet marknadsledande 
inom hållbara entrélösningar för ingångspartier och entréer i 
Sverige och Norge. Vi har utvecklat samt äger varumärkena  
N3zones och Renholdssoner, och har utfört över  
20 000 installationer med ett enda mål för ögonen: Att stoppa  
så mycket smuts och fukt som möjligt. 

Vår vision 
• Att göra vardagen bättre för de som vistas i fastigheten

Vårt uppdrag 
• Att vara bäst på att stoppa smuts och vatten från att  
  komma in i fastigheten

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag på  
www.n3zonesgroup.se

Varför N3zones® 
 
Smuts, grus och vatten som kommer in via entrén är bland de 
största källorna till damm, dålig inomhusmiljö samt slitage på 
golv i en fastighet. Som en följd av detta har många fastighets- 
ägare högre städ- och underhållskostnader än nödvändigt. 

Genom att installera N3zones får man
• Renare och bättre inomhusmiljö
• Reducerade underhållskostnader
• En enklare och effektivare städning
• Ett tryggt och torrt ingångsparti
• Skräddarsydd utformning i harmoni med övrig arkitektur

Att stoppa smuts och vatten före det kommer in i byggnaden  
är den mest effektiva och förebyggande underhållsinsatsen  
man kan göra.


