Ta vare på invisteringene dine.
Professional care system
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Designhotellet The Thief fick samtliga sina mattor och möbler impregnerade av Fiber ProTector innan deras öppning.

Hotel Continental, v/Randi Norheim

Låt första intrycket bestå!

“Hotel Continental ställer som medlem av The Leading Hotels of The world de allra högsta krav till sina leverantörer
av tjänster. Vi är upptagna av att ivar åta den högsta möjliga standard, detta innebär också behovet för att ta vara på
de investeringar vi gör i förhållande till bland annat möbler och mattor. Fiber ProTector Norge AS har sedan 2008
levererat sina tjänster både vad gäller impregnering av nye möbler samt mattor- och möbeltvätt. Vi är mycket nöjda
med både deras leveranser och effekten av deras impregnering som gör att interiören håller sig vacker och lättskött
under lång tid.”

Ingenting är så miljöskapande som vackra textilier – gardiner, mattor och möbler klädda i
förtjusande material. Helt fram tills den första olyckan sker! Då dröjer det inte länge innan rummet
inte längre tål dagens ljus. Därför gäller det att förbereda sig på bästa vis. Istället för att försöka
ta bort fläckarna som redan satt sig ordentligt, kan du säkra dig istället mot att fläckarna inte får
fäste genom att tänka preventivt.

Fiber ProTector Norge AS har kompetens och många års erfarenhet både nationellt och internationellt inom preventivt underhåll till kunder som kontor, sjukhus, offentlig transport, hotell, biografer,
cruise och flygindustrin.
Så här fungerar Fiber ProTector:
Fiber ProTector skapar ett osynligt molekylärt skydd runt varje enskild fiber. Detta blir som ett
effektivt skydd mot att alla typer av organisk vätska, smuts eller damm som annars skulle trängt
in i själva fibern och skapat bestående fläckar. Behandlingen skyddar också mot UV-strålar och
fysiskt slitage.
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Ljust, läckert… och fläckfritt!

En behandling med Fiber ProTector öppnar för helt nya möjligheter till att välja textilier och material. Du kan helt utan
problem välja att använda dem finaste textilier och dem ljusaste färgerna på ställen där sådana alternativ tidigare hade
varit en otänkbarhet.
Ökar valmöjligheterna:
Fiber ProTector är ett osynligt skydd som kan appliceras på alla typer av textilier – även dem finaste naturfibrerna som
silke och mohair. Behandlingen påverkar varken färgerna eller textilens naturliga egenskaper eller deras ämne till att
“andas”. Det känns heller inte vid beröring; du kan alltså inte känna att textilen är behandlad med Fiber ProTector.
Och den reducerar inte verkningen av andra former av textilbehandling som impregnering mot brand eller statisk
elektricitet.

“För oss är det viktigt att ta vara på de investeringar vi gör när det gäller möbler och mattor. Det menar
vi blir tillvarataget genom Fiber ProTectors tjänster. Vi är väldigt nöjda med resultatet av arbetet dem
har utfört. Möblerna såg ut som nya och mattorna fick glansen tillbaka efter avslutat uppdrag.”
Ellen Francke, Administrationschef, Handels- och Servicenäringens Huvudorganisation

Bilderna: Spill på behandlad matta eller textil tas enkelt bort med absorberande trasa eller papper.
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Långvarig glädje
av investeringarna

En behandling med Fiber ProTector ökar även textilens slitagestyrka och förlänger dess
levnadstid. Den tar även vara på textilens uppringliga utseende och bevarar färgernas intensitet.
Även efter lång tids användning kommer textilier som är behandlade med Fiber ProTector
fortfarande se ut som nya.

“Vi har valt att göra Fiber ProTector till vår standard skydd, eftersom det ger oss ett överlägset skydd jämfört
med andra kemikalier vi har använt utan att det ändrar utseende, textur eller integritet av de kvalitets material vi
installerar i våra Corporate Aircrafts”
Brandi Bradley Taylor, Supervisor, Interior Design, Dassault Falcon Jet

Preventivt underhåll:
Behandlingen med Fiber ProTector reducerar underhållskostnaderna. Därför är en användning
av Fiber ProTector både en klok, lönsam och långsiktig investering. Textilier som är behandlade
med Fiber ProTector behöver inte annat än lätt daglig rengöring. Dammsugning och fläckborttagning med rent vatten är tillräckligt. Det är effektivt, enkelt och det är ekonomiskt.

• När fläcken ännu är våt, t.ex. när någon just har vält ut en kaffekopp eller ett glas vin, 		
sugs vätskan enklast upp med lite fuktighetsabsorberande papper.
• Om det som har spillts ut har fått tid till att torka in, tas fläcken enkelt bort med rent,
varmt vatten och en svamp eller trasa.
• Fett eller olja tas bort med ett milt, pH-neutralt såpavatten.*
• Det kommer vara en sällan nödvändighet att rengöra hela textilytan. Behandlingen med
Fiber ProTector gör att det nedsmutsande området kan rengöras utan att det uppstår
färgskillnader.
• Behandlingen reducerar normalt behovet för rengöring till en fjärdedel av det normala.
• Levnadstiden på mattor och textiler förlängs betraktligt.

* Ju mindre användning av såpa, desto längre håller textilen sig som ny. Regelbunden användning av såpa/
tensider med hög pH kan bryta ner Fiber ProTectors molekylpansar, så att såparester sugs in i fibrerna.
Då vill det efterhand dra till sig spill och smuts, som bara låter sig rengöras av kemtvätt.
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Kan användas på alla typer av textilier
och material som är utsatta för hårt
slitage och stora påfrestningar:

Vanliga användningsområden är:
• Stoppade möbler
• Kontor- och konferansstolar
• Mattor, soffor och fåtöljer i lobby och restauranger
• Gardiner och draperier
• Överkast och bäddmadrasser
• Orientaliska mattor
• Vägg-till-vägg-mattor

Typiska områden är:
• Hotell och restauranger
• Sjukhus och institutioner
• Konferens och kontorsmiljöer
• Skepp, färjor och borr riggar
• Flyg, tåg och bussar
• Biografer, teatrar och konsertsalar

Sammansättningen av beståndsdelarna i Fiber ProTectors produkter kan i stor grad specialdesignats för att
anpassa sig till var och enkelt användningsområde.
För bevaring och restaurering
Det finns ingen anledning till att begränsa användningen av Fiber ProTector till endast nya textiler.
Behandlingen kan även med stor fördel utföras på äldre och använda möbler och textilier som har stort
bevarings- eller affektionsvärde. Vårt fackfolk utför även rengöring av använda möbler och mattor för att
efteråt behandlas. Kompletta underhållsprogram erbjuds där det är önskvärt.

Impregnering av mattor i event-avdelningen på nyrenoverade Hotel Continental.
“Vi har sedan hösten 1999 använt oss av tjänsterna till Fiber ProTector Norge AS i förbindelse med
underhåll av mattor och möbler i våra lounger för de resande på Oslo, Gardermoen. Detta har
bestått av rengöring och impregnering av mattor och möbler, samt lädervård. Vi är mycket nöjda
med den professionalitet, kvalitet och uppföljning av tjänsterna som Fiber ProTector levererar. Det är
viktigt för oss att passagerarna upplever våra lounger som rena och välskötta.”
Unni Dørum, Lounge manager, Scandinavian Airlines system

Bilderna: Visar samma textil med och utan behandling. Behandlad yta

Bilden: Fiber ProTector läderrestaurering

hindrar vätska att tränga in i textilier/mattor. Vätskan blir liggande på
ytan eller mellan fibrerna, och förhindrar permanenta fläckar.
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Statoil ASA ställer de högsta kraven på sina leverantörer av tjänster. Fiber ProTector AS levererar matt- och
möbelrengöring inklusive impregnering på boendemodulerna på samtliga av våra plattformar i Nordsjön. Vi
har använt Fiber ProTectors tjänster sedan 1997 på grund av deras professionella och kvalitetsmedvetenhet av
behandlingar i de olika arbetsuppdragen.”
Nina Brundtland, FA Leder Statoil ASA

Kaffespill inte längre
ett bekymmer

Det finns miljöer där spill inte är att undgå, oavsett hur försiktig man en är. Några av våra
bästa referenser har vi därför från maritim sektor, för arkitekter och andra som planlägger
inredningar ombord på färjor och Cruise skepp, har Fiber ProTector öppnat närmast ett
hav av möjligheter.

Godkänt för krävande miljöer:
Produkterna är godkända och testade i en rad av institutioner i förhållande till miljö och
säkerhet; SINTEF, DET NORSKE VERITAS, NILU, BYGGFORSK, SIFO, TEKNOLOGISK
INSTITUTT, LUFTHANSA TECHNIC, DUNLOP PRECISION INSTRUMENTS,
WOOLSAFE ORGANISATION, ENCO GLOBAL TESTING m.fl.

Fiber ProTector tillfredsställer alla krav för användning ombord på flyg, skepp och i
offshore verksamheter, där det ställs speciellt höga krav på brandsäkerhet och giftiga
avgaser vid brand.
Bevisat genom tester:
Om verkningen av textilbehandling med Fiber ProTector uttalar sig professor i fysikalisk
kemi på den Svenska Kungliga Tekniska Högskolan, Jan Christer Eriksson:
«Den smutsavvisande effekten är direkt relaterad till fluorkarbonkjedjans molekylära egenskaper; den skyddar både mot vatten och olja, en ovanlig kombination. Man kan uttrycka det
som att inga främmande ämnen, oavsett kemisk förbindelse, har tendens till att fästa sig till
en textilyta som är behandlad med Fiber ProTector. Detta förklarar den antistatiska effekten
och det reducerande slitaget. En annan sida av samma sak är en hög kontaktvinkel för oljedroppar såväl som för vattendroppar, vilket är en fördel sett ur en rengöringssynpunkt.»
Bildene til venstre: Ett Fiber ProTector team som behandlar samtliga möbler och mattor på det
luxuösa J.W. Marriott Hotel i Grand Rapids, Michigan USA
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Bättre inomhusklimat - bakteriehämmande!

Användning av Fiber ProTector är ett viktigt bidrag till ett bättre inomhusklimat, något som bland annat är av stor
betydelse för astmatiker och allergiker. Fiber ProTector bildar ett molekylpansar runt det enskilda fiber, som hindrar att
textilierna drar till sig damm och smuts. Därför att friktionen mellan fibrerna reduceras, reducerar även behandlingen mot
ludd- och damm utsug.
Sitter länge:
Impregneringen är även i sig självt osedvanligt slitstarkt mot mekaniskt slitage som daglig användning och rengöring.
Vid regelmässig rengöring – dvs. användning av dammsugare på möbler och mattor samt fläckborttagning med rent
vatten – har en behandling med Fiber ProTector som regel många års varaktighet. Behandlingen reducerar både behovet
av rengöring och det slitage som själva rengöringsprocessen ofta medför.
Konklusion och anbefallning:
Teknologiskt Institut jämför mattor som är behandlade med Fiber ProTector mot obehandlade mattor under ett år.
”Undersökningen visar till att behandlade mattor är mindre statiska än obehandlade. De senaste resultaten tillsäger att
det är lättare att ta bort löst smuts från en impregnerad matta. Detta bör ha en positiv betydelse för innemiljön, ett av
problemen med mattor är att dessa samlar på sig damm och smuts”.

“En biograf är i stor grad exponerad för slitage, smuts och skräp och vi har testat olika leverantörer
och metoder utan att dessa har svarat upp till förväntningarna. Efter att ha blivit känd med Fiber
ProTector Norge, har vi upplevt goda resultat på textilskydd och hög kvalitet på rengöring. Fiber
ProTectors tjänster har visat sig att ge en förlängd levnadstid på interiören, reducerat behovet för
periodisk rengöring och inte minst gett våra renhållare ett långt enklare jobb med det dagliga renhållet.”
IVAR HALSTVEDT, ADM. DIR., SF Kino AS

Skyddar mot bakterier, svamp och möbler:
Mattor och möbler kan vara riktiga bakteriebomber. Nyare undersökningar visar
till att kontorsstolar kan innehålla mer bakterier än en toalettsits. Fuktiga mattor
kan skapa dålig lukt och ett hälsofarligt inomhusklimat som beror på svamp
och mögel-angrepp under mattan. Fiber ProTector levererar vid efterfrågan en
antibakteriell behandling av mattor och textilier för att motverka detta samt att
förhindra spridning och tillväxt av bakterier svamp och mögel. Fiber ProTector
ger en bakteriostatisk effekt med logg 3 reduktion, det vill säga effektiv mot
99.9 % av bakterier.

Ivar Halstvedt, Adm. Dir., Norsk Kinodrift as
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När kvalitet räknas...
Alla möbler och mattor behöver underhåll, antingen det är preventivt skydd eller inte. En Fiber ProTector-behandling
hindrar inte att det spills, men den gör fläckborttagningen mycket enklare – och behovet av periodisk kem rengöring
reduceras. Av detta följer då stora besparingar inom den dagliga rengöringen, underhållet och kostnaderna för utbyten.

Varför oss?
Profetionell hjälp:
Av och till är det nödvändigt med professionell hjälp – där det ofta är stort behov av underhåll. Fiber ProTector har
specialiserat sig i behandling av möbler och mattor, både nya och redan använda. Vi har expertisen till att utföra en
grundlig rengöring innan vi behandlar textilierna. Våra anställda har erfarenheten och kunskapen till att utföra uppdrag
på ett kvalitativt sätt.
Vi har medarbetare med solid kunskap och lång erfarenhet. Hos oss träffar du en professionell samarbets-partner som
ligger i täten både når det gäller teknologi, arbetsmetoder och facklig nivå. Vårt mål är att övergå våra kunders förväntningar
av kvalitet och service, samt att vare en aktiv medspelare för att förlänga värdet av investeringen och spara på underhållskostnaderna.

Fiber ProTector är en specialiserad firma inom följande områden:
• Preventivt underhåll av mattor och textilier		
• Rengöring och restaurering av mattor och möbler
• Anti-statbehandling av mattor och textilier
• Flam-hämmande behandling av textilier
• Lädervård och impregnering av läder och mocka
• Behandling mot bakterier, svamp och mögel

“Nu har vi här i Göteborg haft inne vagnen för grundstäd, som är skyddad med Fiber ProTector.
Vi tog bort ett antal fläckar av kaffe och choklad, vi använde bara en fuktig micro trasa och resultatet
var att det var mycket lätt att ta bort dessa fläckar. Personalen trodde inte det var sant att det gick så
lätt, så vi är för en fortsättning av detta arbete, vi sparar mycket tid med denna produkt.”
Vi ger nytt liv till dina mattor och möbler.

Hasse Edström, ISS TraffiCare AB

Rengöring och impregnering förlänger
levnadstiden på era mattor, möbler och
textilier och ger ett bättre förstaintryck.
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www.fiberprotector.com
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