PRODUKTBLAD

MATERIALER

Stopping: TechnoGel. Et høyteknologisk
polyuretanmateriale uten mykgjørere.
Trekk: Lycra/PU
Bunnplatten: PVC
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Mouse Pad TechnoGel
ART NO

NAVN

DESIGN

65 163

Musematte Gel optisk m/lycra

Hvit matte, grå lycra

65 163-1 Musematte Gel optisk u/lycra
65 163-2 Musematte Gel optisk m/lycra

Hvit matte, svart PU
Hvit matte, svart lycra

Musematte Gel m/lycra

Grå matte, grå lycra

65 164-1 Musematte Gel u/lycra
65 164-2 Musematte Gel m/lycra

Grå matte, svart PU

65 164

TechnoGel® er et høyteknologisk materiale som først
ble utviklet for bruk i helsevesenet. Den har utrolige
trykkutjevnende og støtdempende egenskaper, og
avlaster kroppen ved forskjellige belastninger.
TechnoGel inneholder ingen mykgjørere som siver ut
og gjør at materialet mister sine elastiske egenskaper,
blir sprøtt og ødelagt. TechnoGel er meget
aldersbestandig, og beholder sin styrke og sine elastiske
egenskaper selv etter lang tids bruk.
Musematten har en unik overﬂatestruktur med små
pyramidelignende former, 625 stk. pr. cm2.
Pyramidestrukturen øker friksjonen og gir datamusen
maksimal presisjon, noe som reduserer risikoen for
blant annet musearm hos brukeren. Matten har også en
antisklioverﬂate på undersiden som gjør at den ligger
helt stille mot underlaget når musen brukes, noe som
motvirker unødvendige bevegelser med armen.
Varemerket TechnoGel® er registrert hos patentstyret,
og får kun brukes på materialer med den unike
sammensetningen og produksjonsmetoden som
TechnoGel. I dag er det bare en fabrikk med rett til å
produsere vår TechnoGel.

Grå matte, svart lycra

PRODUKTBESKRIVELSE

Ergonomisk utformet håndleddstøtte samt musematte.
Forebygger belastningsskader som kan forårsake
smerte i ﬁngre, håndledd, armer og nakke. Gir en
skånsom og naturlig vinkel, noe som reduserer risikoen
for belastningsskader som f.eks. Carpal Tunnel
Syndrome (CTS). CTS rammer ofte personer som
jobber med repeterende oppgaver, eller har en feilaktig
arbeidsstilling.
MILJØFORDELER

• Oppfyller kravene i Arbeidstilsynets forskrifter for
skjermarbeid.
• Giftfri og hudvennlig - inneholder ingen
helseskadelige mykgjørende stoffer eller bromerte
ﬂammehemmere som “vandrer” ut av materialet og
forårsaker plager som irriterende slimhinner, rennende
øyne og fremkalling av allergier.
• Produseringen skjer innenfor EU – kortere
transporter og godt arbeidsmiljø.
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