PRODUKTBLAD

och en hälsosammare arbetsmiljö som bidrar till ökad
arbetstillfredsställelse och effektivitet.
MILJÖINFORMATION

Härdad PUR (Polyuretanplast). Vidamic Ergo Mat
källsorteras som plast för energiåtervinning.
MILJÖFÖRDELAR

Energiåtervinningsbar
MATERIAL

Vidamic Ergo Mat Ofﬁce är tillverkad i polyuretan
(PUR), ett slitstarkt och mjukt stötdämpande material
som är lätt att rengöra.
Mattorna ﬁnns i tre olika storlekar med två olika ytor på
undersidan. Den mindre mattan Ergo Mat Ofﬁce har
en hal undersida som underlättar en enkel förﬂyttning
av mattan. Ergo Mat Large och XL är större och har en
anti-slip-yta på undersidan som gör att den stabilt ligger
på plats. Alla mattor har en avfasad kant för att undvika
att du snubblar på mattan.

Ergo Mat Ofﬁce
ART NO

BENÄMNING

UTFÖRANDE

STORLEK

65 238

Ergo Mat Ofﬁce

Moveable

60,5 cm x 45,5 cm

65 239

Ergo Mat Large

Anti slip

75,5 cm x 50,5 cm

65 237

Ergo Mat XL

Anti slip

60,5 cm x 178 cm

PRODUKTBESKRIVNING

Vidamic Ergo Mat Ofﬁce avlastingsmatta aktiverar
musklerna i ben och rygg och stimulerar
blodcirkulationen vilket undanröjer besvär från rygg,
ben och fötter vid stillastående arbeten. Man får ett
bättre välbeﬁnnande och en höjd koncentration.
Våra kroppar mår bäst av att växla mellan att sitta och
att stå under arbetsdagen. I stillastående upprätt
ställning belastas dock våra leder och muskler i rygg,
ländrygg, ben och fötter. Musklerna drar ihop sig och
blodﬂödet genom dem minskar. De stelnar och vi får
ont.
Vidamic Ergo Mat uppmuntrar till att stå, och eftersom
mattan tvingar fram små mikrorörelser så att musklerna
i rygg, ben, vrister och fötter hela tiden tvingas arbeta
och stimulerar blodcirkulationen kan du stå längre. En
ökad blodcirkulation förebygger och lindrar problem
med stela ömmande muskler, ökar ditt välbeﬁnnande
samt ger en höjd koncentration.
Med Vidamic Ergo Mat får du en ﬂexiblare ergonomi
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