Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Mata biurowa antyzmęczeniowa
ergonomiczna do pracy na stojąco Posture
Mat
Wymiar: 52x70 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyzmeczeniowe/mata-biurowa-antyzmeczeniowa-do-pracy-na-st
ojaco-ergonomiczna-posture-mat-1413_32477.html#/wymiar-52x70_cm
Cena:

157,00 zł brutto

Nr referencyjny: 426S7052GY
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Wymiar

cena brutto

51x99 cm

202,00 zł

52x70 cm

157,00 zł

Cechy produktu
Wysokość

18 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Idealna mata antyzmęczeniowa ergonomiczna Posture mat do stacjonarnych stanowisk pracy i stojących biurek. Nasze wyjątkowo miękkie i wygodne
maty ergonomiczne przeciwzmęczeniowe dla pracowników stojących w większości w pozycjach statycznych z ograniczonym ruchem bocznym, co czyni je
idealnymi dla biurek typu sit-stand i indywidualnych stanowisk pracy stojącej.
Odbijająca się pianka tworzy energetyzujący efekt odbicia, który stymuluje automatyczne sprawdzanie równowagi w celu poprawy postawy i ciągłe mikro-ruchy
w celu utrzymania przepływu krwi.
Atrakcyjna fakturowana powierzchnia idealna do pomieszczeń biurowych i komercyjnych
Mocna i stabilna powierzchnia stojąca

Uchwyt do łatwego transportu i rozłączania
Fazowane krawędzie z zaokrąglonymi narożnikami, aby zapobiec potknięciu
Opis produktu
Wyjątkowo wygodne maty przeciwzmęczeniowe dla pracowników stojących w pozycjach przede wszystkim statycznych.
Cechy produktu
Gładka powierzchnia górna z atrakcyjnym teksturowanym wzorem dobrze pasuje do każdego środowiska biurowego
Zaprojektowany z myślą o mocnym, ale pływającym odczuciu, zapewniającym naturalne wsparcie mięśniom rdzenia, aby promować lepsze wyrównanie i
postawę
Wbudowany uchwyt ułatwia trzymanie, przenoszenie, a nawet zawieszanie maty, gdy nie jest używana.
Ogólny opis
Środowisko Obszary suche
Grupa Maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
Zalecane użycie Idealny do stacjonarnych stanowisk pracy stojących, biurek do pracy w pozycji stojącej, stanowisk pakowania, środowisk biurowych,
recepcji, poczekalni, lad serwisowych, kasjerów
Powierzchnia Gładka, równa powierzchnia
Krawędzie Formowane skośne krawędzie ze wszystkich stron
Intensywność użytkowania Lekki obowiązek
Specyﬁkacja techniczna
Poparcie Mikrokomórkowa pianka PVC
Proces Laminowanie
Waga kg/m2 3.3
Testy
Zgodny z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów).
Ocena
Ocena przeciwzmęczeniowa To, co najlepsze
Ocena odporności na poślizg Lepszy
Ocena odporności na zużycie Dobry

