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Arbetsplatsmattor
Fler och fler har upptäckt betydelsen av en bra arbetsmiljö, belastningsergonomi är ett ämne som vi alltmer hör talas om. Det handlar om hur arbetsställningar, rörelser i arbetet, fysisk belastning
och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Det
är också klarlagt att fysisk belastning är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskada och utgör 40% av samtliga anmälda arbetsskador. Ergonomiska arbetsplatsmattor är ett led i rätt riktning
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när det gäller förbättringar för personal som står och arbetar på
hårda underlag.

Varför ska man köpa arbetsplatsmattor?
Först och främst så förbättrar det arbetsmiljön genom att göra hårt underlag mjukt. En ergonomisk arbetsplatsmatta från Matting har många
fördelar, personalen orkar mer och
trivseln ökar. Idag står belastningsskador för 80% av sjukdagarna. Med
en arbetsplatsmatta minskar sjukdagarna vilket gör att satsningen även
blir ekonomiskt effektiv.
När ska man köpa arbetsplatsmattor?
Många väntar alltför länge med att
prioritera ergonomin på jobbet.
Stora fördelar kan dras om man planerar in ergonomitänkandet redan
vid planeringen av arbetsplatsen. Ett
företag som satsar på förebyggande
personalvård, med hjälp av ergonomiska mattor, kan med små medel
åstadkomma stora förbättringar. Ju
tidigare man satsar på förebyggande
personalvård desto bättre blir resultatet.
Var ska arbetsplatsmattorna
ligga?
Behovet av arbetsplatsmattor är stort
inom alla verksamhetsområden. Det
finns mattor som är speciellt utvecklade för att passa till exempel vid
kassadiskar, monteringslinjer eller
livsmedelsindustrier. Några klarar
av tung belastning, svetsloppor, oljor och kemikalier, de flesta dämpar
ljud och vibrationer.

Mattor för butik, lager och
lätt industri

Hur fungerar mattorna?
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Alla våra mattor är ergonomiska och
halksäkra. Man kan välja mellan tre
varianter som har speciella egenskaper. Mjuka mattor dämpar stötar,
ljudisolerar och skyddar mot kalla
golv. Spänstiga mattor får fötterna
att jobba omedvetet, musklerna arbetar och påverkar blodcirkulationen positivt. Mattor som har bulor
i kombination med ett spänstigt material stimulerar foten samtidigt som
resten av kroppen avlastas.
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Vilken sorts matta ska man
köpa?
I en tung industrimiljö passar en
matta av nitrilgummi allra bäst.
Dessa mattor tål stora påfrestningar
och klarar av de flesta kemikalier.
För livsmedelsmiljöer rekommenderas mattor av speciellt material och
med dränerande kanaler på undersidan. Då blir det lätt att hålla rent.
Ibland kräver miljön en matta i en
speciell storlek eller form, då kan
man välja en skräddarsydd matta
eller bygga en av moduler. För att
underlätta vid valet av matta har vi
delat in katalogen i två delar, i första
delen presenterar vi alla mattor som
klarar av miljöer i tung industri, i
andra delen hittar du mattorna som
passar i butik, på lager och i lättare
industri.
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Mattor för tung industri
Mattor lämpliga för tung industri

Material / egenskaper

Kraven på en arbetsplatsmatta skiftar från torra kontorsmiljöer till tunga industrimiljöer. Det är viktigt att välja rätt matta på rätt plats. Beroende på vilket
material som mattan är uppbyggd av kan olika slitstyrka, kemikalieresistens,
temperaturtålighet, bakteriemotstånd och eldfasthet erhållas.
Mattor tillverkade i naturgummi (NR) är slitstarka men mjuka, töjbara och
spänstiga med mycket bra ergonomi och komfort. De tål väta men passar bäst i
torra miljöer utan kemikaliepåverkan.
I en tung industrimiljö passar mattor av nitrilgummi (NBR) eller syntetgummi (SBR) allra bäst. Dessa mattor tål generellt stora påfrestningar, de är
resistenta mot oljor, fett och klarar av de flesta kemikalier. De är temperaturbeständiga och en del klarar svetsglöd. Nitrilgummi har i sort sett samma ergonomiska egenskaper som naturgummi. En del mattor består av mer än en gummisort, antingen en gummiblandning i hela mattan eller en matta i två skikt.
Byggbara modulmattor
Alla våra modulmattor byggs enkelt till önskad storlek, Yoga Tuff Extra och
Yoga Solid Extra består av ett smart modulsystem om 91 x 91 cm. Varje modul
har en fast koppling på en sida vilket gör det lätt att koppla på nästa modul. De
kan även kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. Mattorna
har antingen en helt tät eller en öppen hålmönstrad ovansida, i båda fallen är
de mycket halksäkra. Yoga Tuff Extra och Yoga Solid Extra har också den extra
funktionen att den är gjord för miljöer med extra höga krav på hygien. Yoga Flex
Industri har ett modulsystem som består av mittbitar och ändbitar som man fogar samman till den längd man vill, de finns även som hel matta.

Comfort Flow
Comfort Flow är en mjuk och smidig arbetsplatsmatta
som ger bra komfort och ergonomi på hårda golv. Det
kraftiga mönstret gör den mycket halksäker och den öppna konstruktionen släpper igenom och dränerar väta samt
ventilerar golvet. Den är gjord av 100% nitrilgummi vilket
gör den mycket motståndskraftig mot oljor, fett, kemikalier och skärvätskor. Comfort Flow har en extra kraftig fasad kant som minskar snubbelrisken.

Mattor för tung industri

Nitrilgummi (NBR)
En gummikvalitet som tål oljor, värme
och kemikalier. Slitstarkt men samtidigt avlastande och dämpande.
Syntetgummi (SBR)
Mer nötnings- och ålders beständigt
än naturgummi. Mjukt, töjbart och
dämpande material som tål väta men
passar bäst i torra miljöer.
Naturgummi (NR)
Mycket slitstarkt, mjukt, töjbart och
dämpande material som tål väta men
passar bäst i torra miljöer.
Zedlan
Skummad vinyl, ett mjukt och
spänstigt material för ännu bättre ergonomi och komfort. Lång livslängd.
Används ofta som undersida till våra
tvåskiktsmattor.
Tvåskiktsmatta
Matta som vulkas ihop för bästa
vidhäftning. Inget lim krävs vilket gör
dem till ett bra miljöval. Passar bäst i
torra miljöer.
ESD / Antistatiska mattor
ESD mattor är gjorda för att snabbt
leda bort statisk elektricitet från
människor, vilket minskar risken att
utrustning som är känslig för statisk
elektricitet skadas. Vi har mattor som
leder bort statisk elektricitet enligt
följande tre klasser där klass 1 är
snabbast avledande:
1. Elektriskt konduktiv (ledande)
2. Statiskt dissipativ
3. Antistatisk

Fakta arbetsplatsmatta Comfort Flow
Miljö / egenskaper: Tung industri, butik, lager och lätt industri. Lämplig i restaurangkök och barer, i miljöer med höga krav på hygien. Avlastande, halksäker.
Statiskt dissipativ, enligt klass 2 (se ovan).
Material: Nitrilgummi, antimikrobiellt behandlad.*
Tjocklek: 12 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med antiseptiska
kemikalier. Tål autoklav.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
56 x 85 cm 381105 83 x 140 cm 381106 83 x 277 cm 389500

*Behandlad med biociderna zinkpyrition och tiabendazol för att minska påväxten av mikroorganismer. Låg risk för miljöpåverkan vid användning och rengöring av produkten. Vid slutförbrukning behöver inga särskilda åtgärder vidtas.
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Yoga Tex
Arbetsplatsmatta för riktigt tuffa miljöer. Tål glödande
och vassa metallspån vilket gör att den även är lämplig
vid svetsarbetsplatser. Slitstyrkan och dess goda ergonomiska egenskaper gör att många också väljer Yoga Tex vid
packbord och liknande arbetsplatser. Fasade kanter minskar snubbelrisken. Yoga Tex består av ett slitstarkt textilmönstrat ytskikt i SBR-gummi som vulkas ihop med en
mjuk och dämpande baksida i naturgummi.

6

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Tex
Miljö / egenskaper: Tung industri, lätt industri. Dämpande, avlastande,
halksäker.
Material: Ytskikt i SBR-gummi, undersida i naturgummi.
Tjocklek: 9 mm
Oljebeständighet: Medel exponering.
Skötsel: Sopas av.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
0,91 x 12,2 m 107920 0,91 x löpmeter 107920-1

Yoga Solid Extra
En slitstark modulmatta med en tät och halksäker ovansida. Små nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör
att den dränerar och ventilerar mot golvet. Den byggs lätt
till önskad storlek, varje modul har en fast koppling på
en sida vilket gör det lätt att koppla på nästa. Kan även
kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk.
Yoga Solid Extra är tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning vilket gör att den är både värmebeständig
och motståndskraftig mot skärvätskor, oljor, fett och kemikalier.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Solid Extra
Miljö / egenskaper: Tung industri. Dämpande, avlastande, halksäker.
Material: Nitrilgummi.
Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med antiseptiska
kemikalier. Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.
Färger: Terrakotta
Storlek, bredd x längd / Art.nr
91 x 91 cm 321504

Kopplingslist 100245

Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311566

Yoga Tuff Extra
Yoga Tuff Extra är ventilerad med ett hålmönster, den är
mycket halksäker. Små nabbar på undersidan lyfter upp
mattan så att golvet ventileras. Den speciella täta gummiblandningen försvårar för bakterier att få fäste och den
klarar desinficering med antiseptiska kemikalier. Nitrilgummihalten gör att den klarar oljor, fett och kemikalier
samtidigt som den ger mattan en hög slitstyrka och värmebeständighet. Kan kompletteras med fasade kanter för
minskad snubbelrisk.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Tuff Extra
Miljö / egenskaper: Tung industri. Dämpande, avlastande, halksäker.
Material: Blandning nitril- och naturgummi.
Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med antiseptiska
kemikalier. Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.
Färger: Terrakotta
Storlek, bredd x längd / Art.nr
91 x 91 cm 311542

Kopplingslist 100245

Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311566
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Yoga Tailor Nitril

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Tailor Nitril
Miljö / egenskaper: Tung industri. Mjuk, dämpande, halksäker.

Arbetsplatsmatta med fasade kanter som du själv bestämmer form och storlek på. Mattans format anpassas efter
dina önskemål och kan sammanfogas till att täcka stora
ytor, vinklade eller rundade former, den finns även som
metervara i tre olika bredder. Yoga Tailor Nitril har ett
durkmönstrat, halksäkert ytskikt av nitrilgummi som klarar spill av oljor, skärvätskor och kemikalier. Undersidan
består av en mjuk och spänstig EPDM-gummi.

Material: Ytskikt i nitrilgummi, undersida i EPDM-gummi.
Tjocklek: 11 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, tvättas med fettlösande rengöringsmedel.
Färger: Svart och grå

Storlek, bredd x längd / Art.nr
0,6 x löpmeter: Svart 117120 Grå 117130
1,0 x löpmeter: Svart 117121 Grå 117131
1,4 x löpmeter: Svart 117122 Grå 117132
Kundmått: Svart 117123 Grå 117133
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Yoga Flex Industri
Tillverkad av nitril- och naturgummi, den speciella täta
gummiblandningen försvårar för bakterier att få fäste.
Nitrilgummihalten gör att den klarar oljor, fett och kemikalier samtidigt som den ger mattan en hög slitstyrka och
värmebeständighet. Yoga Flex Industri har ett modulsystem som består av mittbitar och ändbitar som man fogar
samman till den längd man vill, den finns även som hel
matta i storlek 60 x 90 cm. De runda bulorna på mattans
ovansida stimulerar fötterna och ökar blodcirkulationen.
Slitna moduler kan lätt bytas ut och mattan kan byggas
på eller minskas efter behov, det ger en bra driftsekonomi.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Flex Industri
Miljö / egenskaper: Tung industri. Livsmedel. Mjuk, dämpande, avlastande,
halksäker.
Material: Blandning av nitril- och naturgummi.
Tjocklek: 13 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Sopas, tvättas med fettlösande rengöringsmedel. Tål högtryckstvätt
upp till 60 psi.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
60 x 90 cm 170235
Modul mittbit 80 x 70 cm 170240
Modul ändbit 80 x 30 cm 170230

Livsmedel / extra höga krav på hygien.

Yoga Fashion Nitril
Yoga Fashion Nitril är en mycket mjuk och avlastande
matta med ett tåligt ytskikt av nitrilgummi och med en
undersida av skummat nitrilgummi. Lämplig vid stå- och
sittarbetsplatser, mattan har en låg vikt och är mycket lätt
att lyfta undan. Ytskiktet klarar vassa damklackar.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Fashion Nitril
Miljö / egenskaper: Tung och lätt industri, butik, lager. Mycket mjuk,
dämpande. Elektriskt konduktiv enligt klass 1 (se s. 4).
Material: Nitrilgummi varav 20% återvunnet material, undersida av skummat
nitrilgummi.
Tjocklek: 16 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med rengöringsmedel.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
58 x 83 cm 381970 87 x 145 cm 381971
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Mattor för butik, lager, lätt
industri, livsmedel.
Våra smarta mattor hjälper till med att skapa variation. Kombinationen av spänst och mjukhet varierar kroppens arbetsställning
utan att man är medveten om det. Välj produkterna efter vilken
miljö de ska fungera i, komforten är mycket hög på samtliga mattor, de är halksäkra och isolerar dessutom mot kalla golv.
En aktiv och spänstig matta är det bästa valet om man rör sig mycket på mattan.
En dämpande matta som möter upp tyngden från kroppen och känns vilsam, är
bättre vid ett mer stillastående arbete. Våra mattor passar vid receptions- och
kassadiskar, vid packbord och monteringslinjer.
Mattor i miljöer där det är extra höga krav på hygien som t ex
livsmedelshantering
Dessa mattor är gjorda för miljöer där man hanterar livsmedel eller har andra
höga krav på hygien och kemisk beständighet. Den speciella täta gummiblandningen försvårar för bakterier att få fäste och mattorna klarar desinficering med
antiseptiska kemikalier. Den höga nitrilgummihalten gör att de klarar oljor, fett
och kemikalier samtidigt som den ger mattorna hög slitstyrka och värmebeständighet. Kraftigt mönster gör dem mycket halksäkra och de öppna profilerna
släpper igenom väta och golvet ventileras. (Se sid. 18-19.)
Byggbara modulmattor
Våra modulmattor byggs enkelt till önskad storlek, Yoga Tuff, Yoga Tuff Extra,
Yoga Solid och Yoga Solid Extra består alla av ett smart modulsystem om 91 x
91 cm. Varje modul har en fast koppling på en sida vilket gör det lätt att koppla
på nästa. De kan även kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk.
Mattorna är antingen helt täta eller har ett öppet hålmönster, i båda fallen är
de mycket halksäkra. Yoga Flex har ett modulsystem består av mittbitar och
ändbitar som man fogar samman till den längd man vill.

Mattor för butik, lager,
lätt industri, livsmedel.
Material / egenskaper
Nitrilgummi
En gummikvalitet som tål oljor,
skärvätskor, värme och kemikalier.
Mycket slitstarkt men samtidigt avlastande och dämpande.
Naturgummi
Slitstarkt, mjukt och dämpande
material som tål väta men passar bäst
i torra miljöer.
Zedlan
Skummad vinyl, ett mjukt och spänstigt material för ännu bättre ergonomi och komfort. Används ofta som
undersida till våra tvåskiktsmattor.
Tvåskiktsmatta
Matta som vulkas ihop för bästa vidhäftning. Inget lim krävs vilket vilket
gör dem till ett bra miljöval.
ESD / Antistatiska mattor
ESD mattor är gjorda för att snabbt
leda bort statisk elektricitet från
människor, vilket minskar risken att
utrustning som är känslig för statisk
elektricitet skadas. Vi har mattor som
leder bort statisk elektricitet enligt
följande tre klasser där klass 1 är
snabbast avledande:
1. Elektriskt konduktiv (ledande)
2. Statiskt dissipativ
3. Antistatisk

Skräddarsydda mattor
Yoga Tailor är arbetsplatsmattan som man själv bestämmer form och storlek
på. Den anpassas efter önskemål och kan sammanfogas till att täcka stora ytor,
vinklade eller runda former. (Se sid. 22.)

Yoga Deck
Mycket slitstark arbetsplatsmatta med durkmönstrat ytskikt för bästa halksäkerhet även vid vätskespill. Mjuk och
dämpande undersida i vinyl ger bra ergonomi och komfort. Ytskikt och undersida är sammansmälta vilket bidrar
till bästa hållfasthet och att miljöfarligt lim kan undvikas.
Fasade kanter minskar snubbelrisken och underlättar för
att köra vagnar över mattan. Vid köp av matta på metervara kan man även beställa fasning på kortsidorna.

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Deck
Miljö / egenskaper: Butik, kontor, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande,
halksäker.
Material: Ytskikt i vinyl och undersida av skummad vinyl.
Tjocklek: 13 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Grå
Storlek, bredd x längd / Art.nr
0,61 x 12,2 m 107909 0,61 x löpmeter 107909-1
0,91 x 12,2 m 107911 0,91 x löpmeter 107911-1
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Yoga Bubble

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Bubble

Arbetsplatsmatta som är tillverkad helt i naturgummi vilket gör den mjuk och dämpande. Ovansidans bulor stimulerar fötterna och ökar blodcirkulationen. Undersidan
är försedd med sugkoppar som ser till att mattan ligger
still, men hjälper även till med att göra mattan ännu mer
dämpande.

Material: Naturgummi

Miljö / egenskaper: Lager och lätt industri. Mjuk, dämpande.

Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Medel exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
90 x 120 cm 113800
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Yoga Deck Zedlan
Yoga Deck Zedlan har samma egenskaper och funktion
som Yoga Deck men med en undersida av det mjukare
och spänstigare materialet Zedlan. Det ger en ännu bättre ergonomi, komfort och slitstyrka.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Deck Zedlan
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande, mycket
spänstig.
Material: Ytskikt av vinyl, undersida av Zedlan, skummad vinyl.
Tjocklek: 16 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
61 x 91 cm 162918 91 x 152 cm 192151
0,61 x 12,2 m 108911 0,61 x löpmeter 108911-1
0,91 x 12,2 m 108910 0,91 x löpmeter 108910-1
1,2 x 12,2 m 108120 1,2 x löpmeter 108120-1

Yoga Step Zedlan
En mycket slitstark arbetsplatsmatta med extra kraftigt
ytskikt. Mjuk och dämpande undersida av det spänstiga
materialet Zedlan. Vid köp av matta på metervara kan
man även beställa fasning på kortsidorna.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Step Zedlan
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande, mycket
spänstig.
Material: Ytskikt av vinyl, undersida av Zedlan, skummad vinyl.
Tjocklek: 14 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger:
Gråmarmor,
ljusgråmarmor

Storlek, bredd x längd / Art. nr
61 x 91 cm: Gråmarmor 119950 Ljusgråmarmor 119952
91 x 152 cm: Gråmarmor 119951 Ljusgråmarmor 119953
0,61 x 12,2 m: Gråmarmor 119954
0,91 x 12,2 m: Gråmarmor 119955
1,22 x 12,2 m: Gråmarmor 119956
0,61 x löpmeter: Gråmarmor 119954-1
0,91 x löpmeter: Gråmarmor 119955-1
1,22 x löpmeter: Gråmarmor 119956-1
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Yoga Fashion Nitril
Yoga Fashion Nitril är en mycket mjuk och avlastande
matta med ett tåligt ytskikt av nitrilgummi och med en
undersida av skummat nitrilgummi. Lämplig vid stå- och
sittarbetsplatser, mattan har en låg vikt och är mycket lätt
att lyfta undan. Ytskiktet klarar vassa damklackar.

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Fashion Nitril
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mycket mjuk, dämpande.
Elektriskt konduktiv enligt klass 1 (se s. 10).
Material: Ovansida av nitrilgummi, undersida av skummat nitrilgummi.
Tjocklek: 16 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med rengöringsmedel.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
58 x 83 cm 381970 87 x 145 cm 381971
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Yoga PUR
Yoga PUR är en mycket bra arbetsplatsmatta med en
bulformad ovansida som ger utmärkt avlastning vid stående arbete. Bulorna stimulerar fötterna och ger en skön
komfort.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga PUR
Miljö / egenskaper: Butik, kontor, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande,
spänstig.
Material: Polyuretan.
Tjocklek: 13 mm
Oljebeständighet: Ej lämplig.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Antracit
Storlek, bredd x längd / Art.nr
Yoga PUR 51 x 66 cm 118102 66 x 96 cm 118100

Yoga Wearbond Deck
Yoga Wearbond Deck är tillverkad av ett dämpande och
avlastande vinylskum med ett däckmönstrat förstärkt ytskikt. En ergonomisk matta med pressad kantlist.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Wearbond Deck
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande,
avlastande.
Material: Vinyl
Tjocklek: 13 mm
Oljebeständighet: Ej lämplig.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Svart med gul undersida.
Storlek, bredd x längd / Art.nr
0,9 x 22,8 m 215030 0,9 x löpmeter 215030-1

15

Yoga Super

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Super
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande, spänstig.

Arbetsplatsmatta med mycket bra ergonomi och komfort
för torra, lättare industrimiljöer. Yoga Super Plus är gjord
av Zedlan, en extra kraftig vinyl som ger en överlägsen
mjukhet, spänst och livslängd. Spänsten i materialet bibehålls även efter lång användning, oavsett temperatur. Det
apelsinskalsmönstrade ytskiktet ger ett bra grepp och de
rundade kanterna minskar snubbelrisken. Tillverkad i en
något tunnare kvalitet än Yoga Super Plus.

Material: Vinyl.*
Tjocklek: 9 mm
Oljebeständighet: Ej lämplig.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Grå
Storlek, bredd x längd / Art.nr
0,91 x 18,3 m 213090 0,91 x löpmeter 213090-1
1,22 x 18,3 m 213120 1,22 x löpmeter 213120-1

*Behandlad med biociderna zinkpyrition och tiabendazol för att minska påväxten av mikroorganismer. Låg risk för miljöpåverkan vid användning och rengöring av produkten. Vid slutförbrukning behöver inga särskilda åtgärder vidtas.
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Yoga Super Plus
Arbetsplatsmatta med mycket bra ergonomi och komfort för torra, lättare industrimiljöer. Yoga Super Plus är
gjord av Zedlan, en extra kraftig vinyl som ger en överlägsen mjukhet, spänst och livslängd. Spänsten i materialet
bibehålls även efter lång användning, oavsett temperatur.
Det apelsinskalsmönstrade ytskiktet ger ett bra grepp
och de rundade kanterna minskar snubbelrisken.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Super Plus
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Extra mjuk, dämpande,
spänstig.
Material: Vinyl.*
Tjocklek: 12 mm
Oljebeständighet: Ej lämplig.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Grå
Storlek, bredd x längd / Art.nr
61 x 91 cm 214092 91 x 152 cm 214192
0,61 x 18,3 m 214 062 0,61 x löpmeter 214062-1
0,91 x 18,3 m 214199 0,91 x löpmeter 214199-1

*Behandlad med biociderna zinkpyrition och tiabendazol för att minska påväxten av mikroorganismer. Låg risk för miljöpåverkan vid användning och rengöring av produkten. Vid slutförbrukning behöver inga särskilda åtgärder vidtas.

Yoga Meter / Yoga Meter Signal
Yoga Meter är en klassisk arbetsplatsmatta av vinyl. Den
blå färglinjen markerar att det är originalprodukten. Det
ribbmönstrade ytskiktet ger ett bra halkskydd och rundade kanter minskar snubbelrisken. Mattan är lätt att skära
till runt bordsben och maskinfundament. Yoga Signal har
samma egenskaper men är försedd med en bred signalgul
kantlinje.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Meter / Yoga Meter Signal
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande.
Material: Vinyl.
Tjocklek: 9 mm
Oljebeständighet: Ej lämplig.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger: Yoga Meter; grå. Yoga Meter Signal; grå/gul.
Storlek, bredd x längd / Art.nr
Yoga Meter
0,61 x 18,3 m 213822 0,61 x löpmeter 213822-1
0,91 x 18,3 m 213839 0,91 x löpmeter 213839-1
1,22 x 18,3 m 213846 1,22 x löpmeter 213846-1
Yoga Signal
0,91 x 18,3 m 243805 0,91 x löpmeter 243805-1

Yoga Signal har samma egenskaper som
Yoga Meter men är försedd med en bred
signalgul kantlinje.
17

Comfort Flow
Comfort Flow är en mjuk och smidig arbetsplatsmatta
som ger bra komfort och ergonomi på hårda golv. Det
kraftiga mönstret gör den mycket halksäker och den öppna konstruktionen släpper igenom och dränerar väta samt
ventilerar golvet. Den är gjord av 100% nitrilgummi vilket
gör den mycket motståndskraftig mot oljor, fett, kemikalier och skärvätskor. Comfort Flow har en extra kraftig fasad kant som minskar snubbelrisken.

Fakta arbetsplatsmatta Comfort Flow
Miljö / egenskaper: Tung industri, butik, lager och lätt industri. Lämplig i restaurangkök och barer, i miljöer med höga krav på hygien. Avlastande, halksäker
Statiskt dissipativ, enligt klass 2 (se s.10).
Material: Nitrilgummi, antimicrobiellt behandlad.*
Tjocklek: 12 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med antiseptiska
kemikalier. Tål autoklav.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
56 x 85 cm 381105 83 x 140 cm 381106 83 x 277 cm 389500

Livsmedel / extra höga krav på hygien.
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*Behandlad med biociderna zinkpyrition och tiabendazol för att minska påväxten av mikroorganismer. Låg risk för miljöpåverkan vid användning och rengöring av produkten. Vid slutförbrukning behöver inga särskilda åtgärder vidtas.

Yoga Tuff Extra
Yoga Tuff Extra är ventilerad med ett hålmönster, den är
mycket halksäker. Små nabbar på undersidan lyfter upp
mattan så att golvet ventileras. Den speciella täta gummiblandningen försvårar för bakterier att få fäste och den
klarar desinficering med antiseptiska kemikalier. Nitrilgummihalten gör att den klarar oljor, fett och kemikalier
samtidigt som den ger mattan en hög slitstyrka och värmebeständighet. Kan kompletteras med fasade kanter för
minskad snubbelrisk.
Livsmedel / extra höga krav på hygien.

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Tuff Extra
Miljö / egenskaper: Tung industri, butik, livsmedel, lager och lätt industri.
Lämplig i restaurangkök och barer, i miljöer med höga krav på hygien. Dämpande, avlastande, halksäker.
Material: Blandning nitril- och naturgummi.
Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med antiseptiska
kemikalier. Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.
Färger: Terrakotta
Storlek, bredd x längd / Art.nr
91 x 91 cm 311542

Kopplingslist 100245

Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311566
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Yoga Solid Extra
En slitstark modulmatta med en tät och halksäker ovansida. Små nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör
att den dränerar och ventilerar mot golvet. Den byggs lätt
till önskad storlek, varje modul har en fast koppling på en
sida vilket gör det lätt att koppla på nästa. Kan även kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. Yoga
Solid Extra är tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning vilket gör att den är både värmebeständig och motståndskraftig mot skärvätskor, oljor, fett och kemikalier.

Fakta arbetsplatsmatta Yoga Solid Extra
Miljö / egenskaper: Tung industri, butik, lager och lätt industri. Dämpande,
avlastande, halksäker.
Material: Nitrilgummi.
Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Lång exponering.
Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med antiseptiska
kemikalier. Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.
Färger: Terrakotta
Storlek, bredd x längd / Art.nr
91 x 91 cm 321504

Kopplingslist 100245

Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311566 (se bild sid 19)
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Yoga Tuff
Kraftig, mjuk och ergonomisk modulmatta med öppet
hålmönster och dränerande baksida. Hålmönstret ger en
halksäker yta som släpper igenom väta och samlar upp
smuts. Mattan byggs lätt till önskad storlek, varje modul har en fast koppling på en sida vilket gör det lätt
att koppla på nästa modul. Kan även kompletteras med
fasade kanter för minskad snubbelrisk.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Tuff
Miljö / egenskaper: Lager och lätt industri. Dämpande, avlastande, halksäker.
Material: Naturgummi.
Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Spolas av. Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
91 x 91 cm 331601

Kopplingslist 100245

Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 331625

Yoga Solid
Yoga Solid är en slitstark modulmatta med en tät och
halksäker ovansida. Små nabbar på undersidan lyfter
mattan vilket gör att den dränerar och ventilerar mot golvet. Mattan byggs lätt till önskad storlek, varje modul har
en fast koppling på en sida vilket gör det lätt att koppla
på nästa modul. Den kan även kompletteras med fasade
kanter för minskad snubbelrisk. Den täta ovansidan gör
mattan lätt att städa. Modulerna kan kopplas loss och
rengörs enkelt med avspolning. Yoga Solid klarar ett visst
spill av oljor, fett och kemikalier.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Solid
Miljö / egenskaper: Lager och lätt industri. Dämpande, avlastande, halksäker.
Material: Naturgummi.
Tjocklek: 15 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Sopas eller spolas av. Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
91 x 91 cm 321503

Kopplingslist 100245

Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 331625
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Yoga Flex
Yoga Flex är tillverkad helt i naturgummi vilket ger en
mycket mjuk och spänstig matta. Mattans bulor och elasticitet stimulerar fötterna och ökar blodcirkulationen.
Undersidan har ett sugkoppsmönster som gör att mattan
ligger still. Modulsystemet består av mittbitar och ändbitar som man fogar samman till den längd man vill, den
finns även som hel matta i storlek 60 x 90 cm. Modulerna
har inbyggda snedfasade kanter för minskad snubbelrisk.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Flex
Miljö / egenskaper: Lager och lätt industri. Dämpande, avlastande, halksäker.
Material: Naturgummi
Tjocklek: 13 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Sopas eller torkas av med milt rengöringsmedel. Tål högtryckstvätt
upp till 60 psi.
Färger: Svart
Storlek, bredd x längd / Art.nr
60 x 90 cm 170224
Modul mittbit 80 x 70 cm 170211
Modul ändbit 80 x 30 cm 170221

Yoga Tailor Step - skräddarsys
Arbetsplatsmattan som du själv kan bestämma form och
storlek på, finns som metervara eller skräddarsys. Durkmönstrat eller marmorerat ytskikt av naturgummi som är
slitstarkt och halksäkert. Undersida av mjuk och spänstig
EPDM-gummi. Tillverkas med rundade hörn och fasade
kanter runt om.
Fakta arbetsplatsmatta Yoga Tailor
Miljö / egenskaper: Butik, lager och lätt industri. Mjuk, dämpande.
Material: Ytskikt av naturgummi och undersida i EPDM-gummi.
Tjocklek: 11 mm
Oljebeständighet: Kort exponering.
Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.
Färger:
Gråmarmorerad,
sandmarmorerad.

Storlek, bredd x längd / Art. nr
0,6 x löpmeter: Gråmarmor 117144 Sandmarmor 117151
0,9 x löpmeter: Gråmarmor 117145 Sandmarmor 117152
1,2 x löpmeter: Gråmarmor 117146 Sandmarmor 117153
1,9 x löpmeter: Gråmarmor 117147 Sandmarmor 117154
Kundmått: Gråmarmor 117148 Sandmarmor 117155
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Vilken matta ska jag välja?

Mattor för tung industri

Matta

Comfort Flow
Sid. 4

Butik Lager

X

Oljebeständig

Svets

X

X

Lång

X

X

X

Medel

X

Yoga Solid Extra
Sid. 7

X

Lång

Yoga Tuff Extra
Sid. 7

X

Lång

Yoga Tailor Nitril
Sid. 8

X

Lång

Yoga Tex Sid. 6

Yoga Flex
Industri Sid. 9

X

Lång

X

Våt
Livsmiljö medel
X

X

X

Tjocklek

Mattstorlek

12 mm

56 x 85 cm
83 x 140 cm
83 x 277 cm

9 mm

61 x 91 cm
91 x 152 cm

Byggbar /
modulstorlek

15 mm

91 x 91 cm

X

15 mm

91 x 91 cm
0,6 x lpm
1,0 x lpm
1,4 x lpm
Kundmått

11 mm

X

Rullvara
storlek

0,91 x 12,2 m
0,91 x lpm

X

13 mm

60 x 90 cm

Lång

16 mm

58 x 83 cm
87 x 145 cm

Yoga Fashion Nitril
Sid. 9

X

X

X

Yoga Deck Sid. 10

X

X

X

Kort

13 mm

X

X

Medel

15 mm

90 x 120 cm

Yoga Bubble Sid. 12

Mattor för butik, lager, lätt industri, livsmedel

X

Lätt
Tung
industri industri

Ändbit
80 x 30 cm
Mittbit
80 x 70 cm

0,61 x 12,2 m
0,91 x 12,2 m

Yoga Deck Zedlan
Sid. 13

X

X

X

Kort

16 mm

61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,61 x 12,2 m
0,91 x 12,2 m
1,2 x 12,2 m

Yoga Step Zedlan
Sid. 13

X

X

X

Kort

14 mm

61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,61 x 12,2 m
0,91 x 12,2 m
1,22 x 12,2 m

Yoga Fashion Nitril
Sid. 14

X

X

X

Lång

16 mm

58 x 83 cm
87 x 145 cm

Yoga PUR Sid. 15

X

X

X

13 mm

51 x 66 cm
66 x 96 cm

Yoga Wearbond
Deck Sid. 15

X

X

X

13 mm

0,9 x 22,8 m
0,9 x löpm

Yoga Super Sid. 16

X

X

X

9 mm

0,91 x 18,3 m
0,91 x lpm
1,22 x 18,3 m
1,22 x lpm

X

Yoga Super Plus
Sid. 17

X

X

X

12 mm

Yoga Meter
Sid. 17

X

X

X

9 mm

Yoga Meter Signal
Sid. 17

X

X

X

9 mm

Comfort Flow
Sid. 18

X

X

X

X

Lång

Yoga Tuff Extra
Sid. 19

X

Lång

Yoga Solid Extra
Sid. 20

X

Lång

X

0,61 x 18,3 m
0,61 x lpm 0,91
x 18,3 m
0,91 x lpm

61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,61 x 18,3 m
0,91 x 18,3 m
1,22 x 18,3 m
0,91 x 18,3 m
56 x 85 cm
83 x 140 cm
83 x 277 cm

X

X

12 mm

X

X

15 mm

91 x 91 cm

X

15 mm

91 x 91 cm

Yoga Tuff Sid. 21

X

Kort

15 mm

91 x 91 cm

Yoga Solid Sid. 21

X

Kort

15 mm

91 x 91 cm

13 mm

Ändbit
80 x 30 cm
Mittbit
80 x 70 cm

Yoga Flex Sid. 22

Yoga Tailor Step
Sid. 22

X

X

X

X

X

Kort

Kort

11 mm

60 x 90 cm

0,6 x lpm
0,9 x lpm
1,2 x lpm
1,9 x lpm
kundmått
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erna anger var loggan skäres vid utfall.

Vi har mattor för alla miljöer. Effektiva skrap- och torkmattor som håller rent, inte bara i entrén utan i hela byggnaden. Profilmattor med valfri design som
dessutom är en effektiva, tvättbara torkmattor. Se mer av vårt sortiment på www.matting.se

StandUp arbetsplatsmatta gör att du orkar stå upp och jobba på kontoret.

Glasklara och snygga golv- och mattskydd som effektivt skyddar golv och
mattor från slitage och nedsmutsning.

Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015, kvalitetscertifierade enligt ISO
9001:2015. och är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.
Garanti Två års tillverknings- och produktionsgaranti om ej annat anges.
Mattor och miljön Största miljöhänsyn tas vid vårt val av material och tillverkningstekniker. Flera mattor består av återvinningsbara material och i vår miljöplan
ingår en rutin för återtagning av uttjänta mattor för återvinning. Den uttjänta produkten kan inlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås

Kundnr: 5561511907

Matting AB – Verksamhetspolicy för ergonomi,
säkerhet, hälsa, miljö och kvalité.
Matting AB skall i alla affärer verka för högsta möjliga miljö- och kvalitetsmedvetenhet,
arbeta mot ständiga förbättringar, förebyggande av förorening och i det fall det ges
möjlighet välja det miljövänligaste och minst miljöpåfrestande alternativet. Det gäller
alltifrån intern förbrukning till varor vi köper in, lagerhåller och säljer till våra kunder. För
att tillgodose våra kunders behov och förväntningar är vår ambition att alltid leverera
rätt produkt, med rätt kvalitet, rätt kvantitet, rätt förpackad, i rätt tid, till rätt plats, och
till rätt pris.

MATTING AB
är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem
för återvinning av förpackningar

Detta uppnår vi genom:
Se till kunders behov, förväntningar och krav genom ett ständigt förbättringsarbete, för
både produkter och tjänster.
I vår inköpsstrategi prioriteras långsiktiga leverantörsrelationer för att skapa förtroende
och förståelse gällande Mattings kvalitet- och miljökrav. Vi ska prioritera de leverantörer,
som på ett medvetet och strategiskt sätt prioriterar framtagning av mer miljöanpassade
produkter med lång och genomtänkt livscykel. Det är även ett krav att de prioriterade
leverantörerna erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö och en tillverkning där miljöbelastningen minimeras.
Ständiga kontroller och uppföljning av produktkvaliteten.
Ständiga kontroller och uppföljning av leveransprecision.
Vi skall prioritera speditörer som i sin verksamhet verkar för minskad miljöpåverkan.
Motiverade och kunniga medarbetare som kan ta ansvar för och tillgodose kunders högt
ställda förväntningar på problemlösning.

2018

Engagemang och stimulans för medarbetares aktiva deltagande genom att de uppmuntras
att lämna förbättringsförslag och rapportera fel och brister.

års

Internt ska Matting verka för att alla har en god arbetsmiljö, hög säkerhet, samt att
arbetsplatserna är ergonomiskt utrustade och utformade.

Anslutningsbevis

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssparande och energieffektivt sätt och vi skall
verka för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Vi skall positivt medverka till att användning av förpackningsmaterial minimeras och vi
skall följa utvecklingen av olika miljövänliga förpackningsmaterial för att i förekommande fall använda detta.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Vi skall hålla oss informerade och uppdaterade om miljölagstiftningen inom vårt verksamhetsområde samt att vi skall följa och tillämpa krav och bestämmelser i denna lagstiftning.
Personalen skall kontinuerligt få information och utbildning gällande nya och förändrade
bestämmelser inom ergonomi, säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.
Det är av yttersta vikt att Matting AB och dess personal uppträder och verkar för att
Matting AB alltid skall vara och uppfattas som ett pålitligt företag, med god affärsetik
och ett medvetet miljö- och kvalitetstänkande.

Kent Carlsson
CEO

Matting AB
Box 514, 441 15 Alingsås
Tel: 0322 - 67 08 00
E-post: info@matting.se
www.matting.se
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Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.

