
Arbetsplatsmattor - ergonomiska mattor
som gör hårda golv mjuka
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Hela vårt mattsortiment hittar du på 
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broschyrer för beställning eller nedladdning.

Entrémattor - effektiva tork- och skrapmattor

Kontor - ergonomiska arbetsplatsmattor 
som gör hårda golv mjuka
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Varför ska man köpa arbetsplatsmattor?

Först och främst så förbättrar det arbetsmiljön genom att 
göra hårt underlag mjukt. En ergonomisk arbetsplatsmat-
ta från Matting har många fördelar både för personalen 
och för företaget. Personalen orkar mer och trivseln ökar. 
Idag står belastningsskador för 80% av sjukdagarna. Med 
en arbetsplatsmatta minskar sjukdagarna vilket gör att 
satsningen även blir ekonomiskt effektiv.  

När ska man köpa arbetsplatsmattor?  
  
Många väntar alltför länge med att prioritera ergonomin 
på jobbet. Stora fördelar kan dras om man planerar in er-
gonomitänkandet redan vid planering av arbetsplatsen. 
Ett företag som satsar på förebyggande personalvård med 
hjälp av ergonomiska mattor kan med små medel åstad-
komma stora förbättringar, ju tidigare man satsar på före-
byggande personalvård desto bättre blir resultatet. 

Var ska arbetsplatsmattorna ligga?

Behovet av arbetsplatsmattor är stort inom alla verksam-
hetsområden. Det finns mattor som är speciellt utvecklade 
för att passa till exempel vid kassadiskar, monteringslinjer 
eller livsmedelsindustrier. Några klarar av tung belastning, 
svetsloppor, oljor och kemikalier, de flesta dämpar ljud 
och vibrationer.

Hur fungerar mattorna?

Alla våra mattor är ergonomiska och halksäkra. Det ger en 
trygghetskänsla samtidigt som kroppen blir avspänd och 
mjuk. Man kan välja mellan tre varianter som har speciella 
egenskaper. Mjuka mattor dämpar stötar, ljudisolerar och 
skyddar mot kalla golv. Spänstiga mattor får fötterna att 
jobba omedvetet, musklerna arbetar och påverkar blodcir-
kulationen positivt. Mattor som har bulor i kombination 
med ett spänstigt material stimulerar foten samtidigt som 
resten av kroppen avlastas. 

Vilken sorts matta ska man köpa?

I en tung industrimiljö passar en matta av nitrilgummi 
allra bäst. Dessa mattor tål stora påfrestningar och klarar 
av de flesta kemikalier. För livsmedelsmiljöer rekommen-
deras en antibakteriell matta med dränerande kanaler på 
undersidan. Då blir det lätt att hålla rent. Ibland kräver 
miljön en matta i en speciell storlek eller form, då kan 
man välja en skräddarsydd matta eller bygga en av mo-
duler. För att underlätta vid valet av matta har vi delat 
in katalogen i två delar, i första delen presenterar vi alla 
mattor som passar i offentlig miljö och lättare industri, i 
andra delen hittar du mattorna som klarar av miljöer i den 
tyngre industrin.
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Fler och fler har upptäckt betydelsen av en bra arbetsmiljö, belastnings-
ergonomi är ett ämne som vi alltmer hör talas om. Det handlar om hur 
arbetsställningar, rörelser i arbetet, fysisk belastning och andra förhållan-
den påverkar kroppens muskler och leder. Det är också klarlagt att fysisk 
belastning är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskada och utgör 
30% av samtliga anmälda arbetsskador. Ergonomiska arbetsplatsmattor 
är ett led i rätt riktning när det gäller förbättringar för personal som står 
och arbetar på hårda underlag.

6 v ikt iga frågor

6 viktiga frågor
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor

För en gladare och trevligare arbetsplats

Ergonomerna vet att en varierad arbetsställning är det bäs-
ta för kroppen. Man bör växla stillasittande arbete med att 
stå upp och jobba, röra på sig och variera hållningen. Lika 
stor vikt som man lägger vid valet av en sittriktig stol ska 
man lägga på att välja en ergonomisk och säker matta.
  Våra smarta mattor för lättare industri och offentlig 
miljö hjälper till med att skapa variation. Kombinationen 
av spänst och mjukhet varierar kroppens arbetsställning 
utan att man är medveten om det. Välj produkterna efter 
vilken miljö de ska fungera i, komforten är mycket hög på 
samtliga mattor, de är halksäkra och isolerar dessutom mot 
kalla golv. En aktiv och spänstig matta är det bästa valet 
om man rör sig mycket på mattan. En dämpande matta 
som möter upp tyngden från kroppen och känns vilsam, 
är bättre vid ett mer stillastående arbete.
  Mattor för offentlig miljö och lätt industri passar bäst 
på kontorsarbetsplatser, vid receptions- och kassadiskar, 
vid packbord och monteringslinjer.

Mattor i miljöer där det är extra höga krav på 
hygien som t ex livsmedelshantering (sid 12-13)

Dessa mattor är gjorda för miljöer där man hanterar livs-
medel eller har andra höga krav på hygien och kemisk be-
ständighet. Den speciella täta gummiblandningen försvårar 
för bakterier att få fäste och mattorna klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier. Den höga nitrilgummihalten 
gör att de klarar oljor, fett och kemikalier samtidigt som 
den ger mattorna hög slitstyrka och värmebeständighet. 
Kraftigt mönster gör dem mycket halksäkra och de öppna 
profilerna släpper igenom väta och golvet ventileras.

Byggbara modulmattor (sid 13-15)

Våra modulmattor byggs enkelt till önskad storlek, Yoga 
Tuff, Yoga Tuff Extra, Yoga Solid och Yoga Solid Extra be-
står alla av ett smart modulsystem om 91 x 91 cm. Varje 
modul har en fast koppling på en sida vilket gör det lätt 
att koppla på nästa. De kan även kompletteras med fa-
sade kanter för minskad snubbelrisk. Mattorna är antingen 
helt täta eller har ett öppet hålmönster, i båda fallen är de 
mycket halksäkra. Yoga Tuff Extra och Yoga Solid Extra 
har också den extra funktionen att de är gjorda för miljöer 
med extra höga krav på hygien. Yoga Flex modulsystem 
består av mittbitar och ändbitar som man fogar samman 
till den längd man vill, den finns även som hel matta.

Skräddarsydda mattor (sid 11)

Yoga Tailor är arbetsplatsmattan som man själv bestäm-
mer form och storlek på. Den anpassas efter önskemål och 
kan sammanfogas till att täcka stora ytor, vinklade eller 
runda former. Välj mellan durkmönstrat ytskikt eller med 
marmorerat, slätt ytskikt i två olika färgställningar.

Golv- och mattskydd (sid 16-17)

Ett stolsunderlägg skyddar effektivt golvet eller mattan 
mot slitage och nedsmutsning. Dessutom får man en hö-
gre sittkomfort genom att kontorsstolens hjul rullar lätt 
och behagligt. Stolsunderläggen finns med piggar på bak-
sidan för mjuka mattor eller med slät, antiglidbehandlad 
baksida för hårda golv. De är tillverkade i transparent, 
återvinningsbar vinyl. Som alternativ finns också textila 
golvskydd i tre olika, snygga färgställningar.

Material Egenskaper

Natur-
gummi

Slitstarkt, mjukt och 
dämpande material som tål 
väta men passar bäst i torra 
miljöer.

Vinyl Mjukt och dämpande ma-
terial som är lämpligt i torra 
miljöer.

Zedlan™ Ett mjukt och spänstigt 
material för ännu bättre  
ergonomi och komfort.  
Används ofta som undersida 
till våra tvåskiktsmattor.

Tvåskikts-
matta

Matta som vulkas ihop för 
bästa vidhäftning. Inget lim 
krävs vilket vilket gör dem till 
ett bra miljöval.

Mattor lämpliga för

lätt industri / 
offentlig miljö / 
kontor
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Yoga Deck 
Mycket slitstark arbetsplatsmatta med durkmönstrat yt-
skikt för bästa halksäkerhet även vid vätskespill. Mjuk och 
dämpande undersida i polyvinyl ger bra ergonomi och 
komfort. Ytskikt och undersida är sammansmälta vilket 
bidrar till bästa hållfasthet och att miljöfarligt lim kan 
undvikas. Fasade kanter minskar snubbelrisken och under-
lättar för att köra vagnar över mattan. Vid köp av matta på 
metervara kan man även beställa fasning på kortsidorna.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

Material: Ytskikt av vinyl, undersida av polyvinyl.

Tjocklek: 13 mm

Oljebeständighet: Kort exponering.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Färger: Grå

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,61 x 18,3 m 107 909 0,61 x löpmeter 107 909-1

0,91 x 18,3 m 107 911 0,91 x löpmeter 107 911-1

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, mycket spänstig.

Material: Ytskikt av vinyl, undersida av Zedlan™.

Tjocklek: 16 mm

Oljebeständighet: Kort exponering.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

61 x 91 cm 162 918 91 x 152 cm 192 151

0,91 x 18,3 m 108 910 0,91 x löpmeter 108 910-1

1,2 x 18,3 m 108 120 1,2 x löpmeter 108 120-1

Yoga Deck Zedlan
Yoga Deck Zedlan har samma egenskaper och funktion 
som Yoga Deck men med en undersida av det mjukare 
och spänstigare materialet Zedlan™. Det ger en ännu 
bättre ergonomi, komfort och slitstyrka.

lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor
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Yoga Bubble 
Arbetsplatsmatta som är tillverkad helt i naturgummi vil-
ket gör den mjuk och dämpande. Ovansidans bulor sti-
mulerar fötterna och ökar blodcirkulationen. Undersidan 
är försedd med sugkoppar som ser till att mattan ligger 
still, men hjälper även till med att göra mattan ännu mer 
dämpande.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

Material: Naturgummi

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Medel exponering.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

90 x 120 cm 113 800

lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, mycket spänstig.

Material: Ytskikt av vinyl, undersida av Zedlan™.

Tjocklek: 13 mm

Oljebeständig-
het:

Kort exponering.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Storlek, bredd x längd / Art. nr

Färger:

Marmorerad
svart

Marmorerad 
grå

Enfärgad grå

61 x 91 cm 119 932 119 937

91 x 152 cm 119 933 119 938

0,61 x 12 m 119 934

0,91 x 12 m 119 935 119 939

1,22 x 12 m 119 936

0,61 x löpmeter 119 934-1

0,91 x löpmeter 119 935-1 119 939-1

1,22 x löpmeter     119 936-1

Yoga Step Zedlan
En mycket slitstark arbetsplatsmatta med extra kraftigt 
ytskikt. Mjuk och dämpande undersida av det spänstiga 
materialet Zedlan™. Vid köp av matta på metervara kan 
man även beställa fasning på kortsidorna.
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor

Yoga Fashion
Yoga Fashion med den snygga textila ytan är en matta som 
lätt smälter in på kontor, i receptioner och vid kassadis-
kar. Ytskiktet av polypropylen ger en mycket slitstark och 
smutstålig yta som är lätt att hålla ren. Undersidan består 
av mjuk och spänstig vinyl.

Yoga Fashion Nitril
Yoga Fashion Nitril är en mycket mjuk och avlastande 
matta med ett tåligt ytskikt av nitrilgummi och med en 
undersida av nitril/PVC. Lämplig vid stå- och sittarbets-
platser, mattan har en låg vikt och är mycket lätt att lyfta 
undan. Ytskiktet klarar vassa damklackar.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Extra mjuk, dämpande.       

Material: Textilt ytskikt av polypropylen, undersida av vinyl.

Tjocklek: 16 mm

Oljebeständighet: Ej lämplig.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Storlek, bredd x längd / Art. nr

Färger:

Svart Grå

58 x 83 cm 381 981 381 980

87 x 145 cm 384 980

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mycket mjuk, dämpande.

Material: Ytskikt av nitrilgummi, undersida av nitril/PVC.

Tjocklek: 16 mm

Oljebeständighet: Lång exponering.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med 
rengöringsmedel.

Färger:

Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

58 x 83 cm 381 970

87 x 145 cm 381 971
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor

Yoga Wearbond Deck
Yoga Wearbond Deck har ett slitstarkt däckmönstrat 
ytskikt av vinyl och en undersida av ett dämpande och 
avlastande vinylskum. Det ger en halksäker, slitstark och 
ergonomisk matta.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, avlastande.

Material: Ytskikt av vinyl, undersida av vinylskum
- Polyvinyl klorid.

Tjocklek: 13 mm

Oljebeständighet: Ej lämplig.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas med milt rengöringsme-
del.

Färger: 

Svart med gul undersida.

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,9 x 18,3 m 215  030

0,9 x löpmeter 215  030-1

Yoga PUR
Yoga PUR är en mycket bra arbetsplatsmatta med en bul-
formad ovansida som ger utmärkt avlastning vid stående 
arbete. Det är dessutom möjligt att vulka samman den till 
större mattor.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, spänstig.

Material: Skummad polyurethane.

Tjocklek: 13 mm

Oljebeständighet: Ej lämplig. 

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Storlek, bredd x längd / Art. nr

Färger:

60 x 90 cm

Antracit 
118 100

Grön* Röd* Blå*

Övriga storlekar (sammanvulkning) beställningsvara
118 101

*Beställningsvara
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor

Yoga Meter / Yoga Signal
Yoga Meter är en klassisk arbetsplatsmatta av vinyl. Den 
blå färglinjen markerar att det är originalprodukten. Det 
ribbmönstrade ytskiktet ger ett bra halkskydd och fasade 
kanter minskar snubbelrisken. Mattan är lätt att skära till 
runt bordsben och maskinfundament. Yoga Signal har 
samma egenskaper men är försedd med en bred signalgul 
kantlinje.

Yoga Super Plus
Arbetsplatsmatta med mycket bra ergonomi och komfort 
för torra, lättare industrimiljöer. Yoga Super Plus är gjord 
av Zedlan™, en extra kraftig vinyl som ger en överlägsen 
mjukhet, spänst och livslängd. Spänsten i materialet bibe-
hålls även efter lång användning, oavsett temperatur. Det 
apelsinskalsmönstrade ytskiktet ger ett bra grepp och de 
fasade kanterna minskar snubbelrisken.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

Material: Vinyl

Tjocklek: 9 mm

Oljebeständighet: Ej lämplig.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Färger:

Yoga Meter; grå Yoga Signal; grå / gul

Storlek, bredd x längd / Art. nr

Yoga Meter

0,61 x 18,3 m 213 822 0,61 x löpmeter 213 822-1

0,91 x 18,3 m 213 839 0,91 x löpmeter 213 839-1

1,22 x 18,3 m 213 846 1,22 x löpmeter 213 846-1

Yoga Signal

0,91 x 18,3 m 243 805 0,91 x löpmeter 243 805-1

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Extra mjuk, dämpande, spänstig.

Material: Zedlanskummad vinyl.

Tjocklek: 12 mm

Oljebeständighet: Ej lämplig.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt
rengöringsmedel.

Färger: Grå

Storlek, bredd x längd / Art. nr

61 x 91 cm 214 092 91 x 152 cm 214 192

0,61 x 18,3 m 214 062 0,61 x löpmeter 214 062-1

0,91 x 18,3 m 214 199 0,91 x löpmeter 214 199-1
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor

Yoga Super
Arbetsplatsmatta av Zedlan™ med samma goda egenska-
per som Yoga Super Plus men tillverkad i en något tunna-
re kvalitet. Mattan behåller sin spänst oavsett temperatur. 
Det apelsinskalsmönstrade ytskiktet ger ett bra grepp och 
de fasade kanterna minskar snubbelrisken.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, spänstig.

Material: Zedlanskummad vinyl.

Tjocklek: 9 mm

Oljebeständighet: Ej lämplig.

Skötsel: Sopas, dammsugs, torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Färger:

Grå

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,91 x 18,3 m 213 090

0,91 x löpmeter 213 090-1

1,22 x 18,3 m 213 120

1,22 x löpmeter 213 120-1

Yoga Tailor - skräddarsys
Arbetsplatsmattan som du själv kan bestämma form och 
storlek på, finns som metervara eller skräddarsys. Durk-
mönstrat eller marmorerat ytskikt av naturgummi som är 
slitstarkt och halksäkert. Undersida av mjuk och spänstig 
EPDM-gummi. Tillverkas med fasade kanter runt om.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

Material: Ytskikt av naturgummi och undersida i EPDM-
gummi.

Tjocklek: 11 mm

Oljebeständighet: Kort exponering.

Skötsel: Sopas, dammsugs eller torkas av med milt rengö-
ringsmedel.

Färger:

Yoga Tailor 
Step, grå-
marmorerad

Yoga Tailor 
Step, sand-
marmorerad

Yoga Tailor 
Nature, grå

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,6 x löpmeter 117 144 117 151 117 130

0,9 x löpmeter 117 145 117 152

1,0 x löpmeter 117 131

1,2 x löpmeter 117 146 117 153

1,4 x löpmeter 117 132

1,9 x löpmeter 117 147 117 154

Kundmått 117 148 117 155 117 133

Leveranstid ca 2 veckor.
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor /  l ivsmedel

Comfort Flow
Comfort Flow är en mycket mjuk och smidig arbetsplats-
matta som ger bra komfort och ergonomi på hårda golv. 
Det kraftiga mönstret gör den halksäker och den öppna 
konstruktionen släpper igenom och dränerar väta samt 
ventilerar golvet. Den är gjord av 100% nitrilgummi vilket 
gör den mycket motståndskraftig mot oljor, fett och kemi-
kalier. Gummit är antibakteriellt behandlat för att minska 
bakterietillväxt. Comfort Flow har en extra kraftig, fasad 
kant som minskar snubbelrisken. 

Yoga Grip
Yoga Grip är en antibakteriell arbetsplatsmatta som är 
mycket lämplig i miljöer med livsmedelshantering. Den 
ger bra avlastning vid stående arbete och är mycket halk-
säker då det väl tilltagna hålmönstret låter matspill falla 
igenom mattan. Detta underlättar även vid städning/ren-
göring då mattan enkelt rullas ihop. Yoga Grip tål oljor 
och animaliska fetter och klarar rengöring med rengö-
ringsmedel och kemikalier.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Avlastande, halksäker.

Material: Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.

Tjocklek: 12 mm

Oljebeständighet: Mycket lång exponering.

Miljö: Lämplig i restaurangkök och barer, i miljöer med 
höga krav på hygien.

Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

56 x 85 cm 381 105

83 x 140 cm 381 106

83 x 277 cm 389 500

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Avlastande, halksäker.

Material: PVC

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Medel exponering.

Miljö: Lämplig i restaurangkök och barer, i miljöer med 
höga krav på hygien.

Skötsel: Spolas av, högtryckstvätt, tål rengörings-medel och 
kemikalier.

Färger: Terrakotta

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,91 x 10 m 321 600

0,91 x löpmeter 321 600-1
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor 

/  l ivsmedel  /  modulmatta

Yoga Tuff Extra
Yoga Tuff Extra är en modulmatta med kopplingsbara 
sektioner om 91 x 91 cm som lätt kan byggas till önskad 
storlek, varje modul har en fast koppling på en sida vilket 
gör det lätt att koppla på nästa. Mattan är ventilerad med 
ett hålmönster, den är mycket halksäker. Små nabbar på 
undersidan lyfter upp den så att golvet kan ventileras. Den 
speciella täta gummiblandningen försvårar för bakterier 
att få fäste och den klarar desinficering med antiseptiska 
kemikalier. Nitrilgummihalten gör att den klarar oljor, fett 
och kemikalier samtidigt som den ger mattan en hög slit-
styrka och värmebeständighet. Mattan kan kompletteras 
med fasade kanter. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Mycket lång exponering.

Miljö: Lämplig i restaurangkök och barer, i miljöer med 
höga krav på hygien.

Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier.

Färger: Terrakotta

Storlek, bredd x längd / Art. nr

91 x 91 cm 311 542

Tillbehör

Kopplingselement 100 245 Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311 566

Hörn, fasat 18,4 x 18,4 cm 100 214

Bar Line
Bar Line är ett enklare alternativ vid halksäkring i miljöer 
där det förekommer spill, t ex barer.  Mattans låga vikt gör 
den mycket lätt att rulla undan vid städning/rengöring. 
Den tål högtryckstvätt och vanliga rengöringsmedel. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Halksäker.

Material: PVC

Tjocklek: 6 mm

Miljö: Lämplig i våta miljöer, t ex barer.

Skötsel: Tål högtryckstvätt och vanliga rengöringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,91 x 10 m 154 070

0,91 x löpmeter 154 070-1
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor /  modulmattor

Yoga Solid Extra
En slitstark modulmatta med en tät och halksäker ovan-
sida. Små nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör 
att den dränerar och ventilerar mot golvet. Den byggs lätt 
till önskad storlek, varje modul har en fast koppling på 
en sida vilket gör det lätt att koppla på nästa. Kan även 
kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. 
Yoga Solid Extra är tillverkad av en speciell nitrilgummi-
blandning vilket gör att den är både värmebeständig och 
motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.

Yoga Tuff
Kraftig, mjuk och ergonomisk modulmatta med öppet 
hålmönster och dränerande baksida. Hålmönstret ger en 
halksäker yta som släpper igenom väta och samlar upp 
smuts. Mattan byggs lätt till önskad storlek, varje modul 
har en fast koppling på en sida vilket gör det lätt att koppla 
på nästa modul. Kan även kompletteras med fasade kanter 
för minskad snubbelrisk. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Blandning av natur- och nitrilgummi.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Lång exponering.

Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier.

Färger: Terrakotta

Storlek, bredd x längd / Art. nr

91 x 91 cm 321 504

Tillbehör

Kopplingselement 100 245 Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311 566

Hörn, fasat 18,4 x 18,4 cm 100 214

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Blandning av natur- och nitrilgummi.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Kort exponering.

Skötsel: Spolas av.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

91 x 91 cm 331 601

Tillbehör

Kopplingselement 100 245 Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 331 625

Hörn, fasat 18,4 x 18,4 cm 100 252
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lätt  industr i  /  offent l ig mi l jö /  kontor /  modulmattor

Yoga Flex
Yoga Flex är tillverkad helt i naturgummi vilket ger en 
mycket mjuk och spänstig matta. Mattans bulor och elas-
ticitet stimulerar fötterna och ökar blodcirkulationen. Un-
dersidan har ett sugkoppsmönster som gör att mattan lig-
ger still. Modulsystemet består av mittbitar och ändbitar 
som man fogar samman till den längd man vill, den finns 
även som hel matta i storlek 60 x 90 cm. Modulerna har 
inbyggda snedfasade kanter för minskad snubbelrisk.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Naturgummi

Tjocklek: 13 mm

Oljebeständighet: Kort exponering.

Skötsel: Sopas eller torkas av med milt 
rengöringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

60 x 90 cm 170 224

Modul mittbit 
80 x 70 cm

170 211

Modul ändbit 
80 x 30 cm

170 221

Yoga Solid
Yoga Solid är en slitstark modulmatta med en tät och 
halksäker ovansida. Små nabbar på undersidan lyfter mat-
tan vilket gör att den dränerar och ventilerar mot golvet. 
Mattan byggs lätt till önskad storlek, varje modul har en 
fast koppling på en sida vilket gör det lätt att koppla på 
nästa modul. Den kan även kompletteras med fasade kan-
ter för minskad snubbelrisk. Den täta ovansidan gör mat-
tan lätt att städa. Modulerna kan kopplas loss och rengörs 
enkelt med avspolning. Yoga Solid klarar ett visst spill av 
oljor, fett och kemikalier. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Blandning av natur- och nitrilgummi.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Kort exponering.

Skötsel: Sopas eller spolas av.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

91 x 91 cm 321 503

Tillbehör

Kopplingselement 100 245 Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 331 625

Hörn, fasat 18,4 x 18,4 cm 100 252
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arbetsplatsmattor kontor /  golv-  och mattskydd

Standard & Premium
Stolsunderlägg skyddar effektivt golvet eller mattan mot 
slitage och nedsmutsning. Dessutom rullar kontorsstolens 
hjul rullar lätt och behagligt. Finns med piggar på baksi-
dan för mjuka mattor eller med slät baksida för hårda golv. 
Ovansidan är lätt mönstrad för att minska halkrisken.
Teknisk Specifikation

Material: Vinyl.

Storlek, bredd x längd / Art. nr

Standard
Tjocklek 2,5 mm

Utan pigg Med pigg

100 x 120 cm 517 120 518 220

115 x 135 cm 517 206 518 205

120 x 150 cm 517 216 518 215

120 x 200 cm 520 720 518 295

Bredd 120 cm 120 LP* 120 MLP*

Premium
Tjocklek 3,8 mm

Utan pigg, fasad kant Med pigg, fasad kant

90 x 120 cm 517 090 617 090

120 x 150 cm 517 117 617 117

120 x 180 cm 517 122 617 122

Displaybox, 6 st golvskydd utan pigg. Tjocklek 2,0 mm

90 x 120 cm 517 300

*Specialstorlekar stansas en gång per månad. Lev. tid kan variera.

Ecoline
Ecoline är ett svensktillverkat golvskydd av återvinnings-
bar transparent polykarbonatplast. Lätt mönstrad för att 
minska halkrisken.

PET golvskydd
PET golvskydd är ett lite bättre alternativ som är tillverkat 
av PET-plast och kan återvinnas till 100%. Det har en 
mycket god slitstyrka och god genomskinlighet. Kvalitén 
och finishen är mycket hög. Den mindre storleken fungerar 
som skydd under krukor eller framför kaffeapparaten - helt 
enkelt där man vill skydda golvet från väta eller slitage.

Teknisk Specifikation

Material: Ytskikt av PET-plast (Polyetylentereftalat), 
undersidan har en gummifilm som gör att golv-
skyddet ligger still på golvet.

Tjocklek: 2 mm

Storlek, bredd x längd / Art. nr

60 x 80 cm 676 080 90 x 120 cm 679 012

120 x 150 cm 671 215

Teknisk Specifikation

Material: Polykarbonatplast med antiglidbehandlad baksida.

Tjocklek: 1,5 mm

Storlek, bredd x längd / Art. nr

Utan pigg Med pigg

100 x 120 cm 671 120 672 120

120 x 150 cm 671 000 672 000
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Sitt och Stå
Ett höj- och sänkbart bord ger möjlighet att variera mellan 
stående och sittande arbete. En varierad arbetsställning 
skapar förutsättningar för att förebygga skador och besvär.
När du sitter ner är det viktigt att kontorsstolens hjul kan 
rulla lätt och att underlaget skyddas från onödigt slitage. 
När du står upp, så är det viktigt med ett mjukt och 
spänstigt underlag för att avlasta knän, leder och muskler. 
Sitt och Stå kombinerar dessa egenskaper, då undersidan 
består av vårt bästa och spänstigaste material, Zedlan™.

Textila golvskydd
Ett textilt golvskydd skyddar effektivt golvet från slitage 
och nedsmutsning, dessutom dämpar det buller. Foxtrot 
och Jazz är högkvalitativa textila golvskydd med langet-
terad kant och antiglidbehandlad baksida. De har hela 5 
års garanti mot genomslitage.

Teknisk Specifikation

Material: Vinyl, undersida av Zedlan™.

Tjocklek: 11,5 mm

Storlek, bredd x längd / Art. nr

120 x 150 cm 521 000

Teknisk Specifikation

Material: Polyamid, antiglidbehandlad baksida.

Tjocklek: 6 mm

Färger:

Foxtrot Jazz, grå Jazz, svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

133 x 160 cm 517 355 517 365 517 375

arbetsplatsmattor kontor /  golv-  och mattskydd
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tung industr i 

Mattor lämpliga för tung industri (sid 20-22)

Kraven på en arbetsplatsmatta skiftar från torra kontors-
miljöer till tunga industrimiljöer. Det är viktigt att välja 
rätt matta på rätt plats. Beroende på vilket material som 
mattan är uppbyggd av kan olika slitstyrka, kemikalieresis-
tens, temperaturtålighet, bakteriemotstånd och eldfasthet 
erhållas. 
 Mattor tillverkade i naturgummi är slitstarka men 
mjuka och spänstiga med mycket bra ergonomi och kom-
fort. De tål väta men passar bäst i torra miljöer utan kemi-
kaliepåverkan.
 I en tung industrimiljö passar mattor av nitrilgummi 
allra bäst. Dessa mattor tål stora påfrestningar, de är resi-
stenta mot oljor, fett och klarar av de flesta kemikalier. De 
är temperaturbeständiga och klarar svetsglöd. Nitrilgummi 
har samma ergonomiska egenskaper som naturgummi.
 
Byggbara modulmattor (sid 21-22) 

Alla våra modulmattor byggs enkelt till önskad storlek, 
Yoga Tuff Extra och Yoga Solid Extra består av ett smart 
modulsystem om 91 x 91 cm. Varje modul har en fast 
koppling på en sida vilket gör det lätt att koppla på nästa 

modul. De kan även kompletteras med fasade kanter för 
minskad snubbelrisk. Mattorna har antingen en helt tät 
eller en öppen hålmönstrad ovansida, i båda fallen är de 
mycket halksäkra. Yoga Tuff Extra och Yoga Solid Extra 
har också den extra funktionen att den är gjord för miljöer 
med extra höga krav på hygien. Yoga Flex Industri har ett 
modulsystem som består av mittbitar och ändbitar som 
man fogar samman till den längd man vill, den finns även 
som hel matta.

Skräddarsydda mattor (sid 22)

Yoga Tailor Nitril är en arbetsplatsmatta som man själv 
bestämmer form och storlek på. Mattan anpassas efter 
önskemål och kan sammanfogas till att täcka stora ytor, 
vinklade eller runda former. Den har ett slitstarkt durk-
mönstrat ytskikt av nitrilgummi och klarar spill av oljor 
och kemikalier.

Material Egenskaper

Nitrilgum-
mi

En gummikvalitet som tål 
oljor, skärvätskor, värme och 
kemikalier. Mycket slitstarkt 
men samtidigt avlastande 
och dämpande.

Naturgum-
mi

Slitstarkt, mjukt och 
dämpande material som tål 
väta men passar bäst i torra 
miljöer.

Zedlan™ Ett mjukt och spänstigt 
material för ännu bättre  
ergonomi och komfort.  
Används ofta som undersida 
till våra tvåskiktsmattor.

Tvåskikts-
matta

Matta som vulkas ihop för 
bästa vidhäftning. Inget lim 
krävs vilket vilket gör dem till 
ett bra miljöval.

Mattor lämpliga för

tung industri
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Yoga Tex
Arbetsplatsmatta för riktigt tuffa miljöer. Tål glödande 
och vassa metallspån vilket gör att den även är lämplig vid 
svetsarbetsplatser. Slitstyrkan och dess goda ergonomiska 
egenskaper gör att många också väljer Yoga Tex vid pack-
bord och liknande arbetsplatser. Fasade kanter och run-
dade hörn minskar snubbelrisken.Yoga Tex består av ett 
slitstarkt textilmönstrat ytskikt i nitrilgummi som limmas 
ihop med en mjuk och spänstig baksida i naturgummi. 
Det täta och textilmönstrade ytskiktet ger en mycket bra 
halksäkerhet.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Ytskikt i nitrilgummi, undersida i naturgummi.

Tjocklek: 9 mm

Oljebeständighet: Medel exponering.

Skötsel: Sopas av.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

61 x 91 cm 261 953

91 x 152 cm 291 158

0,91 x 18,3 m 107 920

0,91 x löpmeter 107 920-1

Comfort Flow
Comfort Flow är en mjuk och smidig arbetsplatsmatta 
som ger bra komfort och ergonomi på hårda golv. Det 
kraftiga mönstret gör den mycket halksäker och den öpp-
na konstruktionen släpper igenom och dränerar väta samt 
ventilerar golvet. Den är gjord av 100% nitrilgummi vilket 
gör den mycket motståndskraftig mot oljor, fett, kemika-
lier och skärvätskor. Comfort Flow har en extra kraftig fa-
sad kant som minskar snubbelrisken. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Avlastande, halksäker.

Material: Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.

Tjocklek: 12 mm

Oljebeständighet: Mycket lång exponering.

Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

56 x 85 cm 381 105

83 x 140 cm 381 106

83 x 277 cm 389 500
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Yoga Solid Extra
En slitstark modulmatta med en tät och halksäker ovan-
sida. Små nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör 
att den dränerar och ventilerar mot golvet. Den byggs lätt 
till önskad storlek, varje modul har en fast koppling på 
en sida vilket gör det lätt att koppla på nästa. Kan även 
kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. 
Yoga Solid Extra är tillverkad av en speciell nitrilgummi-
blandning vilket gör att den är både värmebeständig och 
motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.

Yoga Tuff Extra
Yoga Tuff Extra är ventilerad med ett hålmönster, den är 
mycket halksäker. Små nabbar på undersidan lyfter upp 
mattan så att golvet ventileras. Den speciella täta gum-
miblandningen försvårar för bakterier att få fäste och den 
klarar desinficering med antiseptiska kemikalier. Nitril-
gummihalten gör att den klarar oljor, fett och kemikalier 
samtidigt som den ger mattan en hög slitstyrka och vär-
mebeständighet. Kan kompletteras med fasade kanter för 
minskad snubbelrisk.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Blandning av natur- och nitrilgummi.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Lång exponering.

Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier.

Färger: Terrakotta

Storlek, bredd x längd / Art. nr

91 x 91 cm 321 504

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Dämpand, avlastande, halksäker.

Material: Nitrilgummi, antibakteriellt behandlat.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Mycket lång exponering.

Skötsel: Spolas av eller maskindiskas, klarar desinficering 
med antiseptiska kemikalier.

Färger: Terrakotta

Storlek, bredd x längd / Art. nr

91 x 91 cm 311 542

Tillbehör Yoga Solid Extra / Yoga Tuff Extra

Kopplingselement 100 245 Kantlist, fasad 6,5 x 91 cm 311 566

Hörn, fasat 18,4 x 18,4 cm 100 214
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Yoga Tailor Nitril
Arbetsplatsmatta med fasade kanter som du själv bestäm-
mer form och storlek på. Mattans format anpassas efter 
dina önskemål och kan sammanfogas till att täcka stora 
ytor, vinklade eller rundade former, den finns även som 
metervara i tre olika bredder. Yoga Tailor Nitril har ett 
durkmönstrat, halksäkert ytskikt av nitrilgummi som kla-
rar spill av oljor, skärvätskor och kemikalier. Undersidan 
består av en mjuk och spänstig EPDM-gummi.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, halksäker.

Material: Ytskikt i nitrilgummi, undersida i EPDM-gummi.

Tjocklek: 11 mm

Oljebeständighet: Lång exponering.

Skötsel: Sopas, tvättas med fettlösande 
rengöringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,6 x löpmeter 117 120

1,0 x löpmeter 117 121

1,4 x löpmeter 117 122

Kundmått 117 123

Yoga Flex Industri
Tillverkad i nitrilgummi som klarar tuffa industrimiljöer 
där svetsglöd, skärvätskor, droppande glödande metall kan 
förekomma. Yoga Flex Industri har ett modulsystem som 
består av mittbitar och ändbitar som man fogar samman 
till den längd man vill, den finns även som hel matta i 
storlek 60 x 90 cm. De runda bulorna på mattans ovan-
sida stimulerar fötterna och ökar blodcirkulationen. Slitna 
moduler kan lätt bytas ut och mattan kan byggas på eller 
minskas efter behov, det ger en bra driftsekonomi. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, avlastande, halksäker.

Material: Nitrilgummi

Tjocklek: 13 mm

Oljebeständighet: Mycket lång exponering.

Skötsel: Sopas, tvättas med fettlösande 
rengöringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

90 x 60 cm 170 235

Modul mittbit 80 x 70 cm 170 240

Modul ändbit 80 x 30 cm 170 230
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MATTINGS MILJÖPOLICY FÖR 

ERGONOMI, SÄKERHET, HÄLSA, OCH MILJÖ

 

Kretsloppen skall snurra. Återvinning och återanvändning ska så långt det 

är möjligt prägla Mattings produkter i alla led från vaggan till graven. 

Miljöskadliga och hälsovådliga ämnen skall bort ur produktion och varor.

 Matting skall prioritera och ständigt förbättra arbetsplatsergonomi, 
säkerhet och miljö för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

 
 Vi ska i all verksamhet verka för att förebygga åtgärder som har 

negativa effekter på miljön.
 
 Bedriva verksamheten på ett resurssparande och energieffektivt sätt 

så att miljön skyddas.
 

Följa utvecklingen och positivt medverka till användning av 
miljövänligt förpackningsmaterial.

 
 Prioritera leverantörer och speditörer vilka i sin verksamhet syftar till 

ökad miljöanpassning.
 
 Tillämpliga krav och bestämmelser i miljölagstiftningen 

ska efterlevas.
 
 Utbilda och informera personal om gällande och förändrade 

miljöbestämmelser.

 Skapa ur miljösynpunkt en säker och hälsosam arbetsplats.
 
 

Matting skall vara ett pålitligt företag som kännetecknas av god 
affärsetik och miljötänkande.
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Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt 
ISO 14001 (certifikat nr. 1412629) och är ansluten till 
REPA-registrets system för förpackningsåtervinning. 

Garanti Ett års tillverknings- och produktionsgaranti.

Mattor och miljön Största miljöhänsyn tas vid vårt val av material och tillverk-
ningstekniker. Flera mattor består av återvinningsbara material och i vår miljöplan 
ingår en rutin för återtagning av uttjänta mattor för återvinning. Den uttjänta 
produkten kan inlämnas till: 
Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås

Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.

tung industr i

Yoga Rib
Dränerande halksäkerhets- och skyddsmatta med kraftigt 
räfflat mönster på ovansidans längsgående ribbor. Yoga 
Rib skyddar underlaget och är lätt att hålla ren. Den vi-
lar på golvet med tvärgående ribbor som har dränerande 
spår så att väta lätt kan rinna undan. De lyfter upp mattan 
och gör så att golvet kan andas, samtidigt är det enkelt att 
spola av både matta och golv vid rengöring. Yoga Rib tål 
tuffa tag och lämpar sig utmärkt i våta miljöer som t ex 
tvättstationer och vid maskiner med flödande skärvätskor 
som kan utgöra en halkrisk. 

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Avlastande, halksäker.

Material: 100% återvunnen PVC.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Lång exponering.

Skötsel: Spolas, tvättas med högtryckstvätt, tål rengö-
ringsmedel.

Färger: Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,9 x 10 m 154 013

0,9 x löpmeter 154 013-1
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Matting AB
Box 514, 441 15 Alingsås

Tel: 0322 - 67 08 00 
Fax: 0322 - 67 08 01

E-post: info@matting.se
webshop: www.matting.se


