STANDING MAT TECHNOGEL

og effektivitet.
Våre kropper har det best når vi bytter på å sitte og å stå
i løpet av arbeidsdagen. En stående arbeidsstilling
belaster ledd og muskler i rygg, ben og føtter.
Musklene trekker seg sammen og
blodgjennomstrømningen reduseres, noe som
resulterer i smerter og stive muskler.
BRUKSANVISNING

Fjern den beskyttende plasten på baksiden og plasser
den der den skal brukes. Matten er enkel å rengjøre. Vi
gir 2 års garanti på denne matten.
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Vidamic Standing Mat Technogel er den eneste
polyuretangelen som lages uten mykgjørere. Den er
luktfri, og reagerer ikke på temperatur.
Det er en patentert elastisk gel.

Aktiverer stive muskler avlaster ledd
ART NO

NAVN

65 230

Standing Mat Technogel Anti skli

DESIGN

STØRRELSE
73 cm x 52 cm

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Standing Mat Technogel Har man, som vi, tilgang til et unikt, og bra materiale,
prøver man å gjøre mest mulig ut av det. Vi har derfor
tatt det beste fra våre underarmstøtter og såler, og
videreutviklet enda et fantastisk produkt - en ståmatte.
Vidamic Ergonomics Standing Mat Technogel gir god
støtte og ergonomisk lettelse for føtter, ben og rygg.
Technogel gir en ﬁn ubalanse og myk støtte med
skoene på. Om du tar av deg skoene, vil du også kjenne
den myke og svale overﬂaten som kjennetegner
Technogel.
Vidamic Standing mat Technogel oppmuntrer til å stå,
og ettersom matten tvinger fram små mikrobevegelser
sånn at musklene i rygg, ben, ankler og føtter hele tiden
tvinges til å jobbe og dermed stimulerer
blodsirkulasjonen, kan du stå lengre.
Økt blodsirkulasjon forebygger og lindrer problemer
med stive og ømme muskler, øker ditt velvære og gir en
bedre konsentrasjon.
Med vår matte får du en mer ﬂeksibel ergonomi og et
sunnere arbeidsmiljø som bidrar til økt tilfredsstillelse
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