
Kontor - ergonomiska arbetsplatsmattor 
som gör hårda golv mjuka



2

Ergonomerna vet att en varierad arbetsställning är det bästa 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 sitt-
riktig stol ska man lägga på att välja en ergonomisk och säker matta. Våra smarta mattor för kontor och butik 
hjälper till med att skapa variation. Kombinationen av spänst och mjukhet varierar kroppens arbetsställning 
utan att man är medveten om det. Samtliga mattor är halksäkra och komforten är mycket hög. 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 kontor och butik passar bäst på kontorsarbetsplatser, vid receptions- och kassadiskar, vid pack-
bord och monteringslinjer.

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

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

För en gladare och trevligare arbetsplats

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, mycket spänstig.

Material: Ytskikt av vinyl, undersida av Zedlan™.

Tjocklek: 16 mm

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.
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Yoga Step Zedlan
Mycket slitstark arbetsplatsmatta med extra kraftigt yt-
skikt. Mjuk och dämpande undersida av det spänstiga ma-
terialet Zedlan™. Ytskikt och undersida är sammansmälta 
vilket bidrar till bästa hållfasthet och att miljöfarligt lim 
kan undvikas. Vid köp av matta på metervara kan man 
även beställa fasning på kortsidorna.

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

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, mycket spänstig.

Material: Ytskikt av vinyl, undersida av Zedlan™.

Tjocklek: 13 mm

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 löpm. 119 934-1

0,91 x löpm. 119 935-1 119 939-1

1,22 x löpm. 119 936-1

0,61 x 12 m 119 934

0,91 x 12 m 119 935 119 939

1,22 x 12 m 119 936

arbetsplatsmattor kontor

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande, spänstig.

Material: Skummad polyuretan.

Tjocklek: 13 mm

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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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 avlastnade 
matta med ett tåligt ytskikt av nitrilgummi och med en 
undersida av nitril/PVC. Lämplig vid stå- och sittarbets-
plats, 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

Färger:

Svart Grå

Storlek, bredd x längd / Art. nr

58 x 83 cm 381 981 381 980

arbetsplatsmattor kontor

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mycket mjuk, dämpande.

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

Tjocklek: 16 mm

Färger:

Svart

Storlek, bredd x längd / Art. nr

58 x 83 cm 381 970

87 x 145 cm 381 971
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Yoga Tailor Nature
Arbetsplatsmattan som du själv kan bestämma form och 
storlek på, finns som metervara eller skräddarsys efter rit-
ning. Yoga Tailor Nature har ett durkmönstrat grått ytskikt 
av naturgummi som är slitstarkt och halksäkert. Undersi-
dan består av en mjuk och spänstig EPDM-gummi. Mat-
tan tillverkas med fasade kanter runt om. 

Yoga Tailor Step
Yoga Tailor Step har samma goda komfort och egenskaper 
som Yoga Tailor Nature men har ett slätt, marmorerat yt-
skikt. Den finns i två olika färgställningar och är tillverkad 
av naturgummi. Undersidan på mattan består av en mjuk 
och spänstig EPDM-gummi. Mattan tillverkas med fasade 
kanter runt om.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

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

Tjocklek: 11 mm

Färger:

Grå

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,6 m x löpmeter 117 130

1,0 m x löpmeter 117 131

1,4 m x löpmeter 117 132

Kundmått 117 133

Leveranstid ca 2 veckor.

Teknisk Specifikation

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

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

Tjocklek: 11 mm

Färger:

Gråmarmorerad Sandmarmorerad

Storlek, bredd x längd / Art. nr

0,6 m x löpmeter 117 144 117 151

0,9 m x löpmeter 117 145 117 152

1,2 m x löpmeter 117 146 117 153

1,9 m x löpmeter 117 147 117 154

Kundmått 117 148 117 155

Leveranstid ca 2 veckor.

arbetsplatsmattor kontor
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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.

arbetsplatsmattor kontor /  golv-  och mattskydd

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 är ett golvskydd som 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



 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

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.

 
 

Classic Print
 
Med en Classic Print profi lmatta i entrén får du inte bara 
en snygg och välkomnande entré, utan också en effektiv, 
tvättbar torkmatta med lång livslängd som effektivt suger 
upp väta och samlar upp smuts. Den passar utmärkt för 
logotyper och illustrationer och på färgskalan fi nns hela 
45 färger att välja mellan. Det kraftiga nylongarnet ger en 
mycket fi n lyster och färgbeständighet. Baksidan är gjord 
av tjock och kraftig nitrilgummi med förstärkta kanter. 
 Storlek och design Låt idéerna fl öda eller låt våra 
designers hjälpa dig med din matta. Mattorna tillverkas i 
ett antal standardstorlekar, men du kan också få din matta 
i storlekar upp till 200 cm i bredd och 5 meter i längd. 

arbetsplatsmattor kontor /  prof i lmattor

En profi lmatta kan användas i många olika sammanhang, inte bara 
i entrén som torkmatta. Tryck mattor med ditt budskap att lägga 
inne i butiken eller på mässgolvet. Det går även bra att trycka rik-
tigt stora mattor för större ytor, då delar vi upp dem i fl era våder.

 Matting AB har ett certifi erat miljöledningssystem enligt 
ISO 14001 (certifi kat 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.

Teknisk Specifi kation

Material: High twist nylon, perforerad baksida i nitrilgummi.

Tjocklek: Ca 10 mm

Färger: 45 st färger att välja mellan, standard upp till 16 färger 
per matta.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafi k.

Skötsel: Professionell maskintvätt 
med torktumling, damm-
sugning eller avspolning.

För info om färgskalan, storlekar och hur du beställer din matta 
med valfri design, se www.matting.se/profi lmattor
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