PRODUKTBLAD

Gel Pad Technogel®
ART NO

NAVN

FORPAKNING

65 180

Gel Pad grey

par

65 181

Gel Pad pink

par

65 182

Gel Pad blue

par

65 183

Gel Pad orange

par

65 184

Gel Pad transparent

par

65 185

Gel Pad green

par

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Gel Pad er små smidige håndleddstøtter som
inneholder 100 % Technogel. De gir en myk avlastning,
varmere temperatur og behagelig følelse for hendene
dine, når du arbeider på en Laptop.
BRUKSANVISNING

Vidamic Gel pad kan ﬂyttes noen ganger fordi
Technogel er unik og går tilbake til sin form efter en
stund. Appliser den et stykke inn fra kanten sånn at
den ikke tar i laptopens lokk. Appliser den i sin
naturlige størrelse. Tøyer man produktet kan den
variere i tykkelse og få sprekker i kantene.
MILJØFORDELER

1. Inneholder ingen helseskadelige “mykgjørere” eller
ﬂammehemmende midler som ”siver” ut i luften.
2. Hud-vennlig - utmerket for allergikere – ingen
emner emigrerer og forårsaker irritasjon, allergier og
andre besvær.

3. Alders-bestandig gel som gir ekstra lang holdbarhet
på produktet.
4. Produseres innenfor EU – sikkerhetsstiller godt
arbeidsmiljø og korte transporter med lavere utslipp av
CO2.
INNEHOLDER

Vidamic Gel pad består 100 % av Technogel.
Forpakning: Wellpapp
MATERIALER

Vidamic Gel pad består 100 % av Technogel, et
høyteknologisk polyuretan-materiale uten myknere.
Forpakning: Wellpapp
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Technogel® er et høyteknologisk materiale som først
ble utviklet for bruk innen helseomsorgen. Den har
utmerkede trykkutjevnende og støtdempende
egenskaper og avlaster kroppen ved ulike belastninger.
HELSE OG MILJØ

Ved forbrenning frigjøres isocyanater, som kan gi
overfølsomhet i form av allergier.

KILDESORTERING
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Leveres for energigjenvinning til godkjent
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