BRA

mattor
PROFESSIONELLA ARBETSPLATSMATTOR FÖR BUTIK, LAGER, LÄTT- OCH TUNG INDUSTRI.
FRÅN MATTING.

Bra mattor gör att man orkar stå upp och jobba.
Stenhårda golv gör ingen lycklig, hur bra skor du än har så blir fötterna, benen och knäna trötta, i värsta fall kan du också drabbas av belastningsskador. När man har ett arbete som innebär att man står hela dagarna så är det
naturligtvis extra viktigt att man står på ett bra underlag. En bra arbetsplatsmatta är mjuk och dämpande och skyddar mot kalla golv, dessutom är den
halksäker. Den skonar fötterna, benen och ryggen, din arbetsmiljö förbättras
avsevärt och det gör att du orkar stå längre och mår bättre.

Det är enkelt att välja en bra matta - alla våra
mattor är professionella
• De är mjuka och dämpande, komforten är mycket hög.
• De är halksäkra.
• De dämpar ljud och vibrationer.
• De skyddar mot kalla golv.
• Det finns mattor för alla typer av miljöer.
• De finns i många olika format, som modulmattor, färdiga mattor och på rullvara.
• Alla mattor är lätta att sköta och underhålla. Det kan dammsugas, sopas och torkas av med milda		
rengöringsmedel. I flera fall kan de också spolas av med högtryckstvätt.
• Det är alltid 2 års garanti.

Att välja rätt matta
När man väljer matta så ska man förstås ta den som man tycker är
skönast att stå på. Men det är också viktigt att välja matta efter vilken
miljö den ska ligga i. Våra mattor finns för alla typer av miljöer, några
klarar tung belastning, svetsloppor, oljor och kemikalier. Andra passar
bättre i butik och lättare industri. Det finns mattor i spänstigt material
med bulor som stimulerar fötterna och det finns mattor som är antibakteriellt behandlade och som passar i miljöer med livsmedelshantering. För att underlätta vid valet har vi tagit fram denna guide. Vi har
valt ut ett antal typiska miljöer och lämnar förslag på vilka mattor som
passar bäst i just den miljön. Varje matta är också markerad med om
den tål olja, väta, svetsloppor och om den är antibakteriellt behandlad.

Olja

Väta

Svets
Antibakteriellt
		behandlad

Lager / lätt industri

Yoga Step Zedlan

Finns i ljust eller mörkt grått.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Ytskikt i vinyl och undersida av Zedlan, skummad vinyl.
13 mm
Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.

Vid köp av matta på metervara kan man även beställa fasning på
kortsidorna.

Kort
exponering

61 x 91 cm 91 x 152 cm

1,22 x 12,2 m
1,22 x löpmeter

av det spänstiga materialet Zedlan, skummad vinyl.

0,91 x 12,2 m
0,91 x löpmeter

marmorerat ytskikt. Mjuk och dämpande undersida

0,61 x 12,2 m, 0,61 x löpmeter

Mycket slitstark arbetsplatsmatta med extra kraftigt

Lager / lätt industri

Yoga Deck

och dämpande undersida i vinyl ger bra ergonomi
och komfort. Fasade kanter minskar snubbelrisken
och underlättar för att köra vagnar över mattan.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Vinyl
13 mm
Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.

Vid köp av matta på metervara kan man även beställa fasning på
kortsidorna.

Kort
exponering

Kort
exponering

0,91 x 12,2 m, 0,91 x löpmeter

ytskikt för halksäkerhet även vid vätskespill. Mjuk

0,61 x 12,2 m, 0,61 x löpmeter

Mycket slitstark arbetsplatsmatta med durkmönstrat

Lager / lätt industri

ribbmönstrade ytskiktet ger ett bra halkskydd och
fasade kanter minskar snubbelrisken. Mattan är lätt
att skära till runt bordsben och maskinfundament.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Vinyl.
9 mm
Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.

1,22 x 18,3 m, 1,22 x löpmeter

linjen markerar att det är originalprodukten. Det

0,91 x 18,3 m, 0,91 x löpmeter

En klassisk arbetsplatsmatta av vinyl. Den blå färg-

0,61 x 18,3 m, 0,61 x löpmeter

Yoga Meter

Lager / lätt industri

Arbetsplatsmatta med mycket bra ergonomi och
komfort för torra, lättare industrimiljöer. Yoga Super
Plus är gjord av Zedlan, en extra kraftig skummad
vinyl som ger en överlägsen mjukhet, spänst och livslängd. Det apelsinskalsmönstrade ytskiktet ger ett
bra grepp och fasade kanter minskar snubbelrisken.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Zedlan, skummad vinyl.
12 mm
Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.

61 x 91 cm

91 x 152 cm

0,91 x 18,3 m, 0,91 x löpmeter

0,61 x 18,3 m, 0,61 x löpmeter

Yoga Super Plus

Butik

Yoga Deck Zedlan
0,91 x 12,2 m, 0,91 x löpmeter

durkmönstrat ytskikt. Mjuk och dämpande undersida av det mjuka och spänstiga materialet Zedlan,
en skummad vinyl. Ger mycket bra ergonomi och
komfort.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Ytskikt i vinyl och undersida av Zedlan, skummad vinyl.
16 mm
Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.

Vid köp av matta på metervara kan man även beställa fasning på
kortsidorna.

Kort exponering

61 x 91 cm 91 x 152 cm

1,2 x 12,2 m, 1,2 x löpmeter

Mycket slitstark arbetsplatsmatta med extra kraftigt

Butik

Yoga Step Zedlan

Finns i ljust eller mörkt grått.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Ytskikt i vinyl och undersida av Zedlan, skummad vinyl.
13 mm
Sopas, dammsugs, torkas av med milt rengöringsmedel.

Vid köp av matta på metervara kan man även beställa fasning på
kortsidorna.

Kort
exponering

61 x 91 cm 91 x 152 cm

1,22 x 12,2 m
1,22 x löpmeter

av det spänstiga materialet Zedlan, skummad vinyl.

0,91 x 12,2 m
0,91 x löpmeter

marmorerat ytskikt. Mjuk och dämpande undersida

0,61 x 12,2 m, 0,61 x löpmeter

Mycket slitstark arbetsplatsmatta med extra kraftigt

Tung industri

Comfort Flow
Comfort Flow är en mycket mjuk och smidig arbetsplatsmatta som ger bra komfort på hårda golv. Det
kraftiga mönstret gör den 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. Gummit är antibakteriellt behandlat för att minska bakterietillväxt.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.
9,5 mm
Spolas eller maskindiskas, klarar desinficering med 		
antiseptiska kemikalier. Tål autoklav.
56 x 85 cm

83 x 140 cm

83 x 277 cm

Tung industri

Yoga Flex Industri
Yoga Flex Industri är en modulmatta tillverkad i nitrilgummi som klarar tuffa industrimiljöer där svetsglöd,
skärvätskor och droppande glödande metall kan förekomma. 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. De
runda bulorna på mattans ovansida stimulerar fötterna och ökar blodcirkulationen.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Nitrilgummi.
13 mm
Sopas, tvättas med fettlösande rengöringsmedel.
Slitna moduler kan lätt bytas ut och mattan kan även
byggas på eller minskas efter behov.

60 x 90 cm

Modul
mittbit
80 x 70 cm

Modul
ändbit
80 x 30 cm

Tung industri

Yoga Solid Extra
Slitstark modulmatta med tät och halksäker ovansida.
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. Den täta ovansidan gör mattan
lätt att städa. Tillverkad av en nitrilgummiblandning
som gör att den är både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Nitrilgummi.
15 mm
Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med
antiseptiska kemikalier.

Fasad kantlist
Bredd 6,5 cm

Modul
91 x 91 cm

Tung industri

Yoga Tailor Nitril
Arbetsplatsmattan som du själv bestämmer form och
storlek på. Den kan sammanfogas till att täcka stora
ytor, vinklade eller rundade former, finns även som
metervara i tre olika bredder. Yoga Tailor Nitril har ett
durkmönstrat, halksäkert ytskikt av nitrilgummi som
klarar spill av oljor och kemikalier. Undersida av mjuk

Ytskikt i nitrilgummi och undersida i EPDM-gummi.
11 mm
Sopas, tvättas med fettlösande rengöringsmedel.

1,4 x löpmeter

Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Specialmått

1,0 x löpmeter

sade kanter runt om och med rundade hörn.

0,6 x löpmeter

och spänstig EPDM-gummi. Mattan tillverkas med fa-

Livsmedelshantering

Comfort Flow
Comfort Flow är en mycket mjuk och smidig arbetsplatsmatta som ger bra komfort på hårda golv. Det
kraftiga mönstret gör den 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 och kemikalier. Gummit är antibakteriellt behandlat för att minska bakterietillväxt,
vilket gör den lämplig i miljöer med höga krav på hygien, t ex restaurangkök.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.
9,5 mm
Spolas eller maskindiskas, klarar desinficering med 		
antiseptiska kemikalier.

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

Livsmedelshantering

Yoga Tuff Extra
Slitstark modulmatta som är ventilerad med ett hålmönster, vilket gör den mycket halksäker. Byggs lätt
till önskad storlek, varje modul har en fast koppling
på en sida vilket gör det lätt att koppla på nästa. Den
täta gummiblandningen försvårar för bakterier att få
fäste och mattan klarar desinficering med antiseptiska kemikalier. Nitrilgummihalten gör också att den
klarar oljor, fett och kemikalier samtidigt som den
ger mattan en hög slitstyrka och värmebeständighet.
Mattan kan kompletteras med fasade kanter.
Material:
Tjocklek:
Skötsel:

Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.
15 mm
Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering med
antiseptiska kemikalier.

Fasad kantlist
Bredd 6,5 cm

Modul
91 x 91 cm
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