
Aktiverer stive muskler - aflaster 
ledene 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Vores unikke materiale, Technogel®, der eksklusivt 
produceres til Vidamics ergonomiske produkter, ønsker 
vi at udnytte bedst muligt til glæde for vores kunder. 
Derfor har vi kombineret fordelene fra vores 
underarmsstøtter samt såler og har udviklet denne 
ståmåtte, Standing Mat Technogel®, der giver god 
støtte og ergonomisk aflastning til fødder, ben og ryg. 
 
Technogel® giver god balance og blød støtte, når man 
har sko på. Hvis skoene tages af, mærker man også den 
glatte, kølige overflade, der kendetegner Technogel®. 
 
Vidamic Standing Mat Technogel® opfordrer en til at 
stå, da måtten fremtvinger små mikrobevægelser, 
således musklerne i ryg, ben, ankler og fødder hele 
tiden er tvunget til at arbejde. Den stimulerer 
blodcirkulationen, hvorfor man kan stå i længere tid. 
Øget blodcirkulation forebygger og lindrer problemer 
med stive og ømme muskler, øger ens velbefindende 
og giver en bedre koncentration. Med denne måtte får 
man en fleksibel ergonomi og et sundere arbejdsmiljø, 
der bidrager til øget arbejdsglæde og effektivitet. 

 
Vores kroppe har bedst af at veksle mellem at sidde og 
stå i løbet af arbejdsdagen. Led og muskler i ryg, lænd, 
ben samt fødder belastes i stillestående og opretstående 
stilling. Musklerne trækker sig sammen, og 
blodgennemstrømningen mindskes, hvilket medfører, 
at musklerne stivner, og man får ondt. 
 
BRUGSANVISNING 

Fjern den beskyttende plastik på bagsiden og placér 
måtten, hvor den skal anvendes. 
 
Måtten er nem at rengøre. Vi giver 2 års garanti på 
måtten. 
 
TEKNISK/KEMISK INFORMATION 

Vidamic Standing Mat Technogel® er den eneste 
polyurethangel, der fremstilles uden blødgørere og er 
en patenteret, elastisk gel. Den er stort set lugtfri og 
bliver ikke blødere p.g.a. temperatur eller alder. 
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STANDING MAT TECHNOGEL® 

ART NO NAME APPEARANCE SIZE 

65 230 Standing Mat 
Technogel® 

Antislip 73 cm x 52 cm 


