


2



3

Arbejdspladsmåtter

Hvorfor skal man købe 
arbejdspladsmåtter?
Det forbedrer først og fremmest 
arbejdsmiljøet ved at gøre et hårdt 
underlag blødt. En ergonomisk ar-
bejdspladsmåtte fra Matting har 
mange fordele, både for personalet 
og virksomheden. Personalet har 
mere overskud, og trivslen øges. Be-
lastningsskader står i dag for 80% af 
sygedagene. Sygedagene reduceres 
med en arbejdspladsmåtte, hvilket 
medfører at investeringen også bli-
ver økonomisk effektiv.  

Hvornår skal man købe 
arbejdspladsmåtter?  
Mange venter alt for længe med at 
prioritere ergonomien på arbejdet. 
Der kan drages store fordele, hvis 
man tænker på ergonomien alle-
rede ved planlægningen af arbejds-
pladsen. En virksomhed som satser 
på forebyggende personaleomsorg 
ved hjælp af ergonomiske måtter, 
kan udføre store forbedringer med 
små midler. Jo tidligere man satser 
på forebyggende personaleomsorg, 
desto bedre bliver resultatet. 

Hvor skal arbejdsplads-
måtterne ligge?
Behovet for arbejdspladsmåtter er 
stort inden for alle virksomheds-
områder. Der findes måtter, der er 
specielt udviklede til at passe ind 
for eksempel ved kassediske, monte-
ringslinjer eller i levnedsmiddelindu-
strien. Nogle tåler tung belastning, 
svejselopper, olier og kemikalier, de 
fleste dæmper lyd og vibrationer.

Flere og flere har opdaget betydningen af et godt arbejdsmiljø. 

Belastnings-ergonomi er et emne, som vi hører mere og mere 

om. Det handler om hvordan arbejdsstillinger, bevægelser under 

arbejdet, fysisk belastning og andre forhold påvirker kroppens 

muskler og led. Det er også klarlagt, at fysisk belastning er en af 

de mest almindelige årsager til arbejdsskader, som udgør 40% af 

samtlige anmeldte arbejdsskader. Ergonomiske arbejdspladsmåt-

ter er et led i den rigtige retning, når det gælder forbedringer for 

personale, som står og arbejder på hårde underlag.

Hvordan virker måtterne?

Alle vores måtter er ergonomiske 
og skridsikre. Man kan vælge blandt 
tre varianter, som har specielle egen-
skaber. Bløde måtter dæmper stød, 
lydisolerer og beskytter mod kolde 
gulve. Elastiske måtter får ubevidst 
fødderne til at være i gang, musk-
lerne arbejder og påvirker blodcir-
kulationen positivt. Måtter som har 
bobler i kombination med et elastisk 
materiale stimulerer foden, samtidig 
med at kroppen aflastes. 

Hvilken slags måtte skal 
man købe?

I et tungt industrimiljø passer en 
måtte af nitrilgummi allerbedst. 
Disse måtter tåler hårdt slid og de 
fleste kemikalier. Til levnedsmiddel-
miljøer anbefales måtter af særligt 
materiale og med drænkanaler på 
undersiden. Så bliver det let at holde 
rent. Af og til kræver miljøet en måt-
te i en speciel størrelse eller form, og 
da kan man vælge en skræddersyet 
måtte, eller bygge en af moduler. For 
at gøre det lettere ved valget af måt-
ter, har vi inddelt kataloget i to dele. 
I den første del præsenterer vi alle 
måtter, som tåler miljøer i den tun-
gere industri, i den anden del kan du 
finde måtterne, som passer i offent-
lige miljøer og lettere industri.
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Fakta arbejdspladsmåtte Comfort Flow

Miljø / egenskaber: Tung industri, butik, lager og let industri. Velegnet 
i restaurantkøkkener og barer, i miljøer med høje hygiejnekrav. Aflastende, skrid-
sikker. Statisk dissipativ, ifølge klasse 2 (se side 4).

Materiale: Nitrilgummi, antimicrobielt behandlet.*

Tykkelse: 12 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Afskylles eller maskinvaskes, tåler desinficering med antiseptiske 
kemikalier. Tåler autoklave.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

56 x 85 cm 381105 83 x 140 cm 381106 83 x 277 cm 389500

 

Comfort Flow

Comfort Flow er en meget blød og smidig arbejdsplads-
måtte, som giver god komfort og ergonomi på hårde gul-
ve. Det kraftige mønster gør den skridsikker, og den åbne 
konstruktion slipper væde igennem og dræner og ventile-
rer gulvet. Den er fremstillet af 100% nitrilgummi, hvilket 
gør den meget modstandsdygtig over for olier, fedt og ke-
mikalier. Comfort Flow har en ekstra kraftig, affaset kant, 
som reducerer snublerisikoen. 

Måtter til tung industri
 

Materiale / egenskaber

Nitrilgummi (NBR)
En gummikvalitet som tåler olier, varme 
og kemikalier. Slidstærkt, men samtidig 
aflastende og dæmpende.

Syntetgummi (SBR)
Mere holdbar og slidstærkt end natur 
gummi. Blødt, strækbart og absorbe-
rende materiale, der kan modstå fugt, 
men fungere bedst i tørre miljøer.

Naturgummi (NR)
Meget slidstærkt, blødt, strækbart og 
dæmpende materiale, som tåler væde, 
men passer bedst i tørre miljøer.

Zedlan
Skummet vinyl, et blødt og spænd-
stigt materiale som giver endnu bedre 
ergonomi og komfort. Lang levetid. 
Anvendes ofte som underside til vores 
to-lags-måtter.

To-lags-måtte
Måtte som vulkaniseres sammen for 
bedst vedhæftning. Der kræves ingen 
lim, hvilket gør dem til et godt miljø-
mæssigt valg. Passer bedst i tørre miljøer.

ESD / Antistatiske måtter
ESD måtter lavet, så de hurtigt afleder 
statisk elektricitet fra maskiner, hvilket 
mindsker risikoen for, at statisk følsomt 
udstyr bliver beskadiget. Vi har mått-
ter som afleder statisk elektricitet i 
henhold til de følgende tre klasser, hvor 
klasse et er det hurtigst afledte:
1. Elektrisk ledende
2. Statisk dissipativ
3. Antistatisk

Måtter til tung industri 
Måtter egnede til tung industri 

Kravene til en arbejdspladsmåtte skifter fra tørre kontormiljøer til tunge indu-
strimiljøer. Det er vigtigt at vælge den rigtige måtte til den rigtige plads. Der kan 
opnås forskellig slidstyrke, kemikalieresistens, temperaturbestandighed, bakte-
riemodstand og ildfasthed alt efter hvilket materiale måtten er sammensat af. 
 Måtter fremstillet af naturgummi (NR) er slidstærke, strækbart men bløde 
og elastiske med meget god ergonomi og komfort. De tåler vand, men passer 
bedst i tørre miljøer uden kemikaliepåvirkning.
 I et tungt industrimiljø passer måtter af nitrilgummi (NBR) eller syntetisk 
gummi (SBR) allerbedst. Disse måtter tåler gennerelt hårdt slid, de er resistente 
over for olier, fedt og en del tåler de fleste kemikalier. De er temperaturbestan-
dige og tåler svejsegløder. Nitrilgummi har stort set de samme ergonomiske 
egenskaber som naturgummi. En del måtter består af mere end en gummi art, 
enten en gummi blandning i hele måtten eller en måtte i to lag.
 
Bygbare modulmåtter 

Alle vores modulmåtter bygges let til den ønskede størrelse, Yoga Tuff Ekstra og 
Yoga Solid Ekstra består af et smart modulsystem på 91 x 91 cm. Hvert modul 
har en fast kobling på en side, hvilket gør det let at koble det næste modul på. 
De kan også suppleres med affasede kanter for reduceret snublerisiko. Måtterne 
har enten en helt tæt eller en åben hulmønstret overside. De er i begge tilfæl-
de meget skridsikre. Yoga Tuff Ekstra og Yoga Solid Ekstra har også den ekstra 
funktion, at de er fremstillet til miljøer med ekstra høje hygiejnekrav. Yoga Flex 
Industri har et modulsystem, som består af midterstykker og endestykker, som 
man føjer sammen til den ønskede længde, og den fås også som hel måtte.

*Behandlet med biocider zinkpyrithion og thiabendazol for at reducere begroning. Lav risiko for 
miljøpåvirkning under brug og rengøring af produktet. Ved slutningen forbrugeres behov der ikke 
træffes særlige trin.
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Yoga Tex

Yoga Tex er en arbejdspladsmåtte til rigtig vanskelige mil-
jøer. Tåler glødende og skarpe metalspåner, hvilket gør, at 
den også er egnet ved svejsearbejdspladser. Slidstyrken og 
dens gode ergonomiske egenskaber gør, at mange også væl-
ger Yoga Tex ved pakkeborde og lignende arbejdspladser. 
Affasede kanter reducerer snublerisikoen. Yoga Tex består 
af en slidstærk tekstilmønstret overflade SBR-gummi som 
vulkaniseres sammen med en blød og elastisk bagside i 
naturgummi. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Tex

Miljø / egenskaber: Tung industri, let industri. Dæmpende, aflastende, 
skridsikker.

Materiale: Overflade i SBR-gummi, underside i naturgummi.

Tykkelse: 9 mm

Oliebestandighed: Middel eksponering. 

Pleje: Fejes.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

0,91 x 12,2 m 107920 0,91 x løbende meter 107920-1
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Yoga Solid Ekstra

En slidstærk modulmåtte med en tæt og skridsikker over-
side. Små dupper på undersiden løfter måtten op, hvilket 
medfører at den dræner og ventilerer mod gulvet. Den 
bygges let til den ønskede størrelse. Hvert modul har en 
fast kobling på en side, hvilket gør det let, at koble det 
næste på. Kan også suppleres med affasede kanter for re-
duceret snublerisiko. Yoga Solid Ekstra er fremstillet af en 
speciel nitrilgummiblanding, hvilket gør, at den både er 
varmebestandig og modstandsdygtig over for skærevæsker, 
olier, fedt og kemikalier.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Solid Ekstra

Miljø / egenskaber: Tung industri. Dæmpende, aflastende, skridsikker.

Materiale: Nitrilgummi.

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Afskylles eller maskinvaskes, tåler desinficering med antiseptiske kemi-
kalier. Tåler højtryksrensning med op til 60 psi.

Farver: Terrakotta

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

91 x 91 cm 321504 

Koblingselement 100245 Kantliste affaset 6,5 x 91 cm 311566 

Yoga Tuff Ekstra

Yoga Tuff Ekstra er ventileret med et hulmønster, og den 
er meget skridsikker. Små dupper på undersiden løfter 
den op, så gulvet kan ventileres. Den specielle tætte gum-
miblanding gør det vanskeligt for bakterier at få fodfæste, 
og den tåler desinficering med antiseptiske kemikalier. 
Nitrilgummiindholdet gør, at den kan tåle olier, fedt og 
kemikalier samtidig med, at den giver måtten en høj slid-
styrke og varmebestandighed. Måtten kan suppleres med 
affasede kanter. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Tuff Ekstra

Miljø / egenskaber: Tung industri. Dæmpende, aflastende, skridsikker.

Materiale: Blanding af nitril- og naturgummi.

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Afskylles eller maskinvaskes, tåler desinficering med antiseptiske kemi-
kalier. Tåler højtryksrensning med op til 60 psi.

Farver: Terrakotta

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

91 x 91 cm 311542

Koblingselement 100245 Kantliste affaset 6,5 x 91 cm 311566 
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Yoga Tailor Nitril

Arbejdspladsmåtten med affasede kanter som du selv be-
stemmer form og størrelse på. Måttens format tilpasses 
efter dine ønsker, og kan sammenføjes til at dække store 
overflader, vinklede eller afrundede former. Den fås også 
som metervare i tre forskellige bredder. Yoga Tailor Nitril 
har en dørkmønstret, skridsikker overflade af nitrilgummi, 
som tåler spild af olier, skærevæsker og kemikalier. Under-
siden består af en blød og elastisk EPDM-gummi.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Tailor Nitril

Miljø / egenskaber: Tung industri. Blød, dæmpende, skridsikker.

Materiale: Overflade i nitrilgummi, underside i EPDM-gummi.

Tykkelse: 11 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, vaskes med fedtløsende rengøringsmiddel.

Farver: Sort og grå

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

0,6 x løbende meter: Sort 117120   Grå 117130   

1,0 x løbende meter: Sort 117121   Grå 117131

1,4 x løbende meter: Sort 117122   Grå 117132

Kundemål: Sort 117123   Grå 117133
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Yoga Flex Industri

Fremstillet av nitril- og naturgummi, den specielle tætte 
gummiblanding gør det vanskeligt for bakterier at få fod-
fæste. Nitrilgummi-indholdet bevirker, at måtten tåler olie, 
fedt og kemikalier, samt gør måtten meget slidstærk og 
varmebestandig. Yoga Flex Industri har et modulsystem, 
som består af midterstykker og endestykker, som man fø-
jer sammen til den ønskede længde, og den fås også som 
hel måtte i størrelsen 60 x 90 cm. De runde bobler på 
måttens overside stimulerer fødderne og øger blodcirku-
lationen. Slidte moduler kan let udskiftes, og måtten kan 
tilbygges eller formindskes efter behov, det giver en god 
driftsøkonomi. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Flex Industri

Miljø / egenskaber: Tung industri. Levnedsmiddel. Blød, dæmpende, 
aflastende, skridsikker.

Materiale: Blanding af nitril- og naturgummi.

Tykkelse: 13 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Fejes, vaskes med fedtløsende rengøringsmiddel. Tåler højtryksrensning 
med op til 60 psi.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

60 x 90 cm 170235

Modul midterstykke 80 x 70 cm 170240

Modul endestykke 80 x 30 cm 170230

Yoga Fashion Nitril

Yoga Fashion Nitril er en meget blød og aflastende måtte, 
med en holdbar overflade af nitrilgummi og med en un-
derside af skummet nitril. Velegnet ved stå- og siddear-
bejdspladser, måtten vejer ikke meget og er meget let at 
løfte væk. Overfladen tåler spidse hæle.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Fashion Nitril

Miljø / egenskaber: Tung og let industri, butik, lager. Meget blød, dæm-
pende. Elektrisk ledende i henhold til klasse 1 (se side 4).

Materiale: Overflade af nitrilgummi (hvoraf 15% er genbrugs-materiale), 
underside af skummet nitrilgummi.

Tykkelse: 16 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med rengøringsmiddel.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

58 x 83 cm 381970 87 x 145 cm 381971

Levnedsmiddel / ekstra høje hygiejnekrav.
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Måtter til butik, lager, 
let industri og levnedsmiddel.
 

Materiale / egenskaber

Nitrilgummi
En gummikvalitet som tåler olier, 
skærevæsker, varme og kemikalier. 
Meget slidstærkt, men samtidig 
aflastende og dæmpende.

Naturgummi
Slidstærkt, blødt og dæmpende ma-
teriale, som tåler væde, men passer 
bedst i tørre miljøer.

Zedlan
Skummet vinyl, et blødt og spænd-
stigt materiale som giver endnu 
bedre ergonomi og komfort. An-
vendes ofte som underside til vores 
to-lags-måtter.

To-lags-måtte
Måtte som vulkaniseres sammen 
for bedst vedhæftning. Der kræves 
ingen lim, hvilket gør dem til et godt 
miljømæssigt valg.

ESD / Antistatiske måtter
ESD måtter lavet, så de hurtigt afle-
der statisk elektricitet fra maskiner, 
hvilket mindsker risikoen for, at sta-
tisk følsomt udstyr bliver beskadiget. 
Vi har måtter som afleder statisk 
elektricitet i henhold til de følgende 
tre klasser, hvor klasse et er det 
hurtigst afledte:
1. Elektrisk ledende
2. Statisk dissipativ
3. Antistatisk

Måtter til butik, lager, let 
industri og levnedsmiddel.
Vores smarte måtter til lettere industri og offentligt miljø hjælper 
med til at skabe variation. Kombinationen af elasticitet og blød-
hed varierer kroppens arbejdsstilling, uden at man er bevidst om 
det. Vælg produkterne efter hvilket miljø de skal virke i, komfor-
ten er meget høj på samtlige måtter; de er skridsikre og isolerer 
desuden mod kolde gulve. 

En aktiv og elastisk måtte er det bedste valg, hvis man bevæger sig meget på 
måtten. En dæmpende måtte, som imødekommer tyngden fra kroppen og fø-
les velgørende, er bedre ved et mere stillestående arbejde. Vores måtter passer 
bedst ved receptions- og kassediske, ved pakkeborde og monteringslinjer.

Måtter i miljøer hvor der er ekstra høje hygiejne-krav, som f.eks. 
levnedsmiddelhåndtering

Disse måtter er specielt fremstillet til miljøer, hvor der håndteres levnedsmidler 
eller findes andre høje krav til hygiejne og kemisk bestandighed. Den specielle 
tætte gummiblanding gør det vanskeligt for bakterier at få fodfæste, og måt-
terne tåler desinficering med antiseptiske kemikalier. Det høje indhold af nitril-
gummi gør, at de kan tåle olier, fedt og kemikalier samtidig med, at det giver 
måtterne en høj slidstyrke og varmebestandighed. Et kraftigt mønster gør dem 
meget skridsikre, og de åbne profiler slipper væde igennem, og gulvet ventileres.

Bygbare modulmåtter

Vores modulmåtter bygges let til den ønskede størrelse, Yoga Tuff, Yoga Tuff 
Ekstra, Yoga Solid og Yoga Solid Ekstra består alle af et smart modulsystem på 
91 x 91 cm. Hvert modul har en fast kobling på en side, hvilket gør det let at 
koble det næste på. De kan også suppleres med affasede kanter for reduceret 
snublerisiko. Måtterne er enten helt tætte, eller de har et åbent hulmønster. De 
er i begge tilfælde meget skridsikre. Yoga Flex modulsystem består af midter-
stykker og endestykker, som man føjer sammen til den ønskede længde, og den 
fås også som hel måtte.

Skræddersyede måtter

Yoga Tailor er arbejdspladsmåtten, som man selv bestemmer form og størrelse 
på. Den tilpasses efter ønske og kan sammenføjes til at dække store arealer, 
vinklede eller runde former. 

Yoga Deck

Meget slidstærk arbejdspladsmåtte med dørkmønstret 
overflade for bedste skridsikkerhed selv ved væskespild. 
Blød og dæmpende underside i vinyl giver en god ergo-
nomi og komfort. Overside og underside er smeltet sam-
men, hvilket bidrager til, at give den bedste holdbarhed og 
undgå brug af miljøfarlig lim. Affasede kanter reducerer 
risikoen for at snuble, og gør det lettere at køre med vogne 
over måtten. Ved køb af måtte som metervare kan man 
også bestille affasning på kortsiderne.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Deck

Miljø / egenskaber: Butik, kontor, lager og let industri. Blød, dæmpende,
skridsikker.

Materiale: Overflade i vinyl og underside af skummet vinyl.

Tykkelse: 13 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering. 

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Grå

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

0,61 x 12,2 m 107909 0,61 x løbende meter 107909-1

0,91 x 12,2 m 107911 0,91 x løbende meter 107911-1
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Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Bubble

Miljø / egenskaber: Lager og let industri. Blød, dæmpende.

Materiale: Naturgummi

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Middel eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

90 x 120 cm 113800

Yoga Bubble

Arbejdspladsmåtte som er fremstillet helt i naturgummi, 
hvilket gør den blød og dæmpende. Oversidens bobler sti-
mulerer fødderne og øger blodcirkulationen. Undersiden 
er forsynet med sugekopper, som sørger for, at måtten lig-
ger stille, men hjælper også med til at gøre måtten endnu 
mere dæmpende.
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Yoga Step Zedlan

En meget slidstærk arbejdspladsmåtte med ekstra kraftig 
overflade. Blød og dæmpende underside af det elastiske 
materiale Zedlan. Ved køb af måtte som metervare kan 
man også bestille affasning på kortsiderne.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Step Zedlan

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende, meget 
elastisk.

Materiale: Overflade af vinyl, underside af Zedlan, skummet vinyl.

Tykkelse: 14 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: 
Gråmarmoreret, 
lysgråmarmoreret

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

61 x 91 cm: Gråmarmoreret 119950 Lysgråmarmoreret 119952

91 x 152 cm: Gråmarmoreret 119951 Lysgråmarmoreret 119953

0,61 x 12,2 m: Gråmarmoreret 119954

0,91 x 12,2 m: Gråmarmoreret 119955

1,22 x 12,2 m: Gråmarmoreret 119956

0,61 x löpmeter: Gråmarmoreret 119954-1

0,91 x löpmeter: Gråmarmoreret 119955-1

1,22 x löpmeter: Gråmarmoreret 119956-1

Yoga Deck Zedlan

Yoga Deck Zedlan har samme egenskaber og funktion 
som Yoga Deck, men med en underside af det blødere 
og mere elastiske materiale Zedlan. Det giver en endnu 
bedre ergonomi, komfort og slidstyrke.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Deck Zedlan

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende, meget 
elastisk.

Materiale: Overflade af vinyl, underside af Zedlan, skummet vinyl.

Tykkelse: 16 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

61 x 91 cm 162918 91 x 152 cm 192151

0,61 x 12,2 m 108911 0,61 x løbende meter 108911-1

0,91 x 12,2 m 108910 0,91 x løbende meter 108910-1

1,2 x 12,2 m 108120 1,2 x løbende meter 108120-1
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Yoga Fashion Nitril

Yoga Fashion Nitril er en meget blød og aflastende måtte, 
med en holdbar overflade af nitrilgummi og med en un-
derside af skummet nitrilgummi. Velegnet ved stå- og sid-
dearbejdspladser, måtten vejer ikke meget og er meget let 
at løfte væk. Overfladen tåler spidse hæle.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Fashion Nitril

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Meget blød, dæmpende. 
Elektrisk ledende i henhold til klasse 1 (se side 10).

Materiale: Overflade af nitrilgummi, underside af skummet nitrilgummi.

Tykkelse: 16 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med rengøringsmiddel.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

58 x 83 cm 381970 87 x 145 cm 381971



15

Yoga PUR

Yoga PUR er en meget god arbejdspladsmåtte med en 
bobleformet overside, som giver udmærket aflastning 
ved stående arbejde. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga PUR 

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende, elastisk.

Materiale: Polyuretan.

Tykkelse: 13 mm

Oliebestandighed: Ikke egnet. 

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Antracit

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

Yoga PUR 51 x 66 cm 118102 66 x 96 cm 118100

Yoga Wearbond Deck

Yoga Wearbond Deck er fremstillet af et dæmpende og 
aflastende vinylskum, med en forstærket dækmønstret 
overflade. En ergonomisk måtte med støbte kanter.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Wearbond Deck

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende, afla-
stende.

Materiale: Vinyl

Tykkelse: 13 mm

Oliebestandighed: Ikke egnet. 

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Sort med gul underside.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

0,9 x 22,8 m 215030 0,9 x løbende meter 215030-1
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Yoga Super

Arbejdspladsmåtte med meget fin ergonomi og komfort 
til tørre, lettere industrimiljøer. Yoga Super er fremstillet 
af Zedlan™, en ekstra kraftig vinyl, som giver en overle-
gen blødhed, elasticitet og levetid. Elasticiteten i materialet 
bevares selv efter lang tids anvendelse, uanset temperatur. 
Den appelsinskalsmønstrede overflade giver et godt greb, 
og de afrundede kanter mindsker snublerisikoen. Fremstil-
let i en noget tyndere kvalitet end Yoga Super Plus. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Super

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende, elastisk.

Materiale: Vinyl.*

Tykkelse: 9 mm

Oliebestandighed: Ikke egnet.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Grå

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

0,91 x 18,3 m 213090 0,91 x løbende meter 213090-1

1,22 x 18,3 m 213120 1,22 x løbende meter 213120-1

*Behandlet med biocider zinkpyrithion og thiabendazol for at reducere begroning. Lav risiko for 
miljøpåvirkning under brug og rengøring af produktet. Ved slutningen forbrugeres behov der ikke 
træffes særlige trin.
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Yoga Signal har samme egenskaber som 

Yoga Meter, men er forsynet med en bred 

signalgul kantlinje.

Yoga Super Plus

Arbejdspladsmåtte med meget fin ergonomi og komfort til 
tørre, lettere industrimiljøer. Yoga Super Plus er fremstillet 
af Zedlan, en ekstra kraftig vinyl, som giver en overlegen 
blødhed, elasticitet og levetid. Elasticiteten i materialet 
bevares selv efter lang tids anvendelse, uanset temperatur. 
Den appelsinskalsmønstrede overflade giver et godt greb, 
og de afrundede kanter mindsker snublerisikoen.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Super Plus

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Ekstra blød, dæmpende, 
elastisk.

Materiale: Vinyl.*

Tykkelse: 12 mm

Oliebestandighed: Ikke egnet.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Grå

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

61 x 91 cm 214092 91 x 152 cm 214192

0,61 x 18,3 m 214062  0,61 x løbende meter 214062-1

0,91 x 18,3 m 214199  0,91 x løbende meter 214199-1

Yoga Meter / Yoga Meter Signal

Yoga Meter er en klassisk arbejdspladsmåtte af vinyl. Den 
blå farvelinje markerer, at det er originalproduktet. Den 
ribbemønstrede overflade giver en god skridsikring, og 
afrundede kanter mindsker snublerisikoen. Måtten er let 
at skære til omkring bordben og maskinfundament. Yoga 
Signal har samme egenskaber, men er forsynet med en 
bred signalgul kantlinje.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Meter / Yoga Meter Signal

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende.

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: 9 mm

Oliebestandighed: Ikke egnet.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: Yoga Meter; grå. Yoga Meter Signal; grå/gul.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

Yoga Meter

0,61 x 18,3 m 213822 0,61 x løbende meter 213822-1

0,91 x 18,3 m 213839 0,91 x løbende meter 213839-1

1,22 x 18,3 m 213846 1,22 x løbende meter 213846-1

Yoga Signal

0,91 x 18,3 m 243805 0,91 x løbende meter 243805-1

*Behandlet med biocider zinkpyrithion og thiabendazol for at reducere begroning. Lav risiko 
for miljøpåvirkning under brug og rengøring af produktet. Ved slutningen forbrugeres behov 
der ikke træffes særlige trin.
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Fakta arbejdspladsmåtte Comfort Flow

Miljø / egenskaber: Tung industri, butik, lager og let industri. Velegnet 
i restaurantkøkkener og barer, i miljøer med høje hygiejnekrav. Aflastende, skrid-
sikker. Statisk dissipativ, ifølge klasse 2 (se side 10).

Materiale: Nitrilgummi, antimicrobielt behandlet.*

Tykkelse: 12 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Afskylles eller maskinvaskes, tåler desinficering med antiseptiske kemika-
lier. Tåler autoklave.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

56 x 85 cm 381105 83 x 140 cm 381106 83 x 277 cm 389500

 

Comfort Flow

Comfort Flow er en blød og smidig arbejdspladsmåtte, 
som giver god komfort og ergonomi på hårde gulve. Det 
kraftige mønster gør den meget skridsikker, og den åbne 
konstruktion slipper væde igennem og dræner og ventile-
rer gulvet. Den er fremstillet af 100% nitrilgummi, hvilket 
gør den meget modstandsdygtig over for olier, fedt, kemi-
kalier og skærevæsker. Comfort Flow har en ekstra kraftig 
affaset kant, som reducerer snublerisikoen. 

Levnedsmiddel / ekstra høje hygiejnekrav.

*Behandlet med biocider zinkpyrithion og thiabendazol for at reducere begroning. Lav risiko 
for miljøpåvirkning under brug og rengøring af produktet. Ved slutningen forbrugeres behov 
der ikke træffes særlige trin.
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Levnedsmiddel / ekstra høje hygiejnekrav.

Yoga Tuff Ekstra

Yoga Tuff Ekstra er ventileret med et hulmønster, og den 
er meget skridsikker. Små dupper på undersiden løfter 
måtten op, så gulvet ventileres. Den specielle tætte gum-
miblanding gør det vanskeligt for bakterier at få fodfæste, 
og den tåler desinficering med antiseptiske kemikalier. 
Nitrilgummiindholdet gør, at den kan tåle olier, fedt og 
kemikalier samtidig med, at den giver måtten en høj slid-
styrke og varmebestandighed. Kan suppleres med affa-
sede kanter for reduceret snublerisiko.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Tuff Ekstra

Miljø / egenskaber: Tung industri, butik, levnedsmiddel, lager og let indu-
stri. Velegnet i restaurantkøkkener og barer, i miljøer med høje hygiejnekrav. 
Dæmpende, aflastende, skridsikker.

Materiale: Blanding af nitril- og naturgummi.

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Afskylles eller maskinvaskes, tåler desinficering med antiseptiske kemi-
kalier. Tåler højtryksrensning med op til 60 psi.

Farver: Terrakotta

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

91 x 91 cm 311542

Koblingselement 100245 Kantliste affaset 6,5 x 91 cm 311566 
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Yoga Solid Ekstra

En slidstærk modulmåtte med en tæt og skridsikker over-
side. Små dupper på undersiden løfter måtten op, hvilket 
medfører at den dræner og ventilerer mod gulvet. Den byg-
ges let til den ønskede størrelse. Hvert modul har en fast 
kobling på en side, hvilket gør det let at koble det næste 
på. Kan også suppleres med affasede kanter for reduceret 
snublerisiko. Yoga Solid Ekstra er fremstillet af en speciel 
nitrilgummiblanding, hvilket gør at den både er varmebe-
standig og modstandsdygtig over for skærevæsker, olier, fedt 
og kemikalier.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Solid Ekstra

Miljø / egenskaber: Tung industri, butik, lager og let industri. Dæmpende, 
aflastende, skridsikker.

Materiale: Nitrilgummi.

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Lang eksponering.

Pleje: Afskylles eller maskinvaskes, tåler desinficering med antiseptiske kemika-
lier. Tåler højtryksrensning med op til 60 psi.

Farver: Terrakotta

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

91 x 91 cm 321504 

Koblingselement 100245  Kantliste affaset 6,5 x 91 cm 311566 
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Yoga Tuff

Kraftig, blød og ergonomisk modulmåtte med åbent hul-
mønster og drænende bagside. Hulmønsteret giver en 
skridsikker flade, der slipper væde igennem og opsamler 
snavs. Måtten bygges let til den ønskede størrelse. Hvert 
modul har en fast kobling på en side, hvilket gør det let 
at koble det næste modul på. Kan også suppleres med 
affasede kanter for reduceret snublerisiko. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Tuff

Miljø / egenskaber: Lager og let industri. Dæmpende, aflastende, skridsik-
ker.

Materiale: Naturgummi.

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering.

Pleje: Afskylles. Tåler højtryksrensning med op til 60 psi.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

91 x 91 cm 331601 

Koblingselement 100245 Kantliste affaset 6,5 x 91 cm 331625

Yoga Solid

Yoga Solid er en slidstærk modulmåtte med en tæt og 
skridsikker overside. Små dupper på undersiden løfter 
måtten op, hvilket medfører at den dræner og ventilerer 
mod gulvet. Måtten bygges let til den ønskede størrelse. 
Hvert modul har en fast kobling på en side, hvilket gør 
det let at koble det næste modul på. Den kan også sup-
pleres med affasede kanter for reduceret snublerisiko. 
Den tætte overside gør måtten let at rengøre. Modulerne 
kan kobles af og rengøres enkelt ved hjælp af afskylning. 
Yoga Solid tåler et vist spild af olier, fedt og kemikalier. 

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Solid

Miljø / egenskaber: Lager og let industri. Dæmpende, aflastende, skridsik-
ker.

Materiale: Naturgummi.

Tykkelse: 15 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering.

Pleje: Fejes eller afskylles. Tåler højtryksrensning med op til 60 psi.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

91 x 91 cm 321503 

Koblingselement 100245 Kantliste affaset 6,5 x 91 cm 331625 
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Yoga Flex

Yoga Flex er fremstillet helt i naturgummi, hvilket giver 
en meget blød og elastisk måtte. Måttens bobler og elasti-
citet stimulerer fødderne og øger blodcirkulationen. Un-
dersiden har et sugekopsmønster, som gør at måtten bliver 
liggende. Modulsystemet består af midterstykker og ende-
stykker, som man føjer sammen til den ønskede længde, og 
den fås også som hel måtte i størrelsen 60 x 90 cm. Modu-
lerne har indbyggede skråaffasede kanter for reduceret 
snublerisiko.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Flex

Miljø / egenskaber: Lager og let industri. Dæmpende, aflastende, skridsik-
ker.

Materiale: Naturgummi 

Tykkelse: 13 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering.

Pleje: Fejes eller aftørres med mildt rengøringsmiddel. Tåler højtryksrensning 
med op til 60 psi.

Farver: Sort

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

60 x 90 cm 170224

Modul midterstykke 80 x 70 cm 170211 

Modul endestykke 80 x 30 cm 170221

Yoga Tailor Step - skræddersys

Arbejdspladsmåtten som du selv kan bestemme form og 
størrelse på, fås som metervare eller skræddersys. Mar-
moreret overflade af naturgummi som er slidstærkt og 
skridsikkert. Underside af blød og elastisk EPDM-gum-
mi. Fremstilles med rundede hjørne og affasede kanter 
rundt om.

Fakta arbejdspladsmåtte Yoga Tailor

Miljø / egenskaber: Butik, lager og let industri. Blød, dæmpende.

Materiale: Overflade af naturgummi og underside i EPDM-gummi.

Tykkelse: 11 mm

Oliebestandighed: Kort eksponering.

Pleje: Fejes, støvsuges, aftørres med mildt rengøringsmiddel.

Farver: 
Gråmarmoreret og 
sandmarmoreret.

Størrelse, bredde x længde / Vare nr.

0,6 x løbende meter: Gråmarmor 117144 Sandmarmor 117151

0,9 x løbende meter: Gråmarmor 117145 Sandmarmor 117152 

1,2 x løbende meter: Gråmarmor 117146 Sandmarmor 117153

1,9 x løbende meter: Gråmarmor 117147 Sandmarmor 117154

Kundemål: Gråmarmor 117148 Sandmarmor 117155
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Måtte
Butik Lager

Let
industri

Tung 
industri

Olie
bestandig-

hed

Svej-
se

Våd 
miljø

Lev.
mid-
del

Tyk-
kelse

Måtte-
størrelser

Bygbare /
moduler

Metervare

Comfort Flow Side 4 X X X X Lang X X X 12 mm
56 x 85 cm

83 x 140 cm
83 x 277 cm

Yoga Tex Side 6 X X Middel X 9 mm
61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,91 x 12,2 m
0,91 x lbm

Yoga Solid Ekstra 
Side 7 

X Lang X 15 mm 91 x 91 cm

Yoga Tuff Ekstra 
Side 7

X Lang X X 15 mm 91 x 91 cm

Yoga Tailor Nitril 
Side 8

X Lang 11 mm

0,6 x lbm
1,0 x lbm
1,4 x lbm
Kundemål

Yoga Flex 
Industri Side 9

X Lang X 13 mm 60 x 90 cm

Endestykke 
80 x 30 cm

Midterstykke 
80 x 70 cm

Yoga Fashion Nitril 
Side 9

X X X X Lang 16 mm
58 x 83 cm
87 x 145 cm

Yoga Deck Side 10 X X X Kort 13 mm
0,61 x 12,2 m
0,91 x 12,2 m

Yoga Bubble Side 12 X X Middel 15 mm 90 x 120 cm

Yoga Deck Zedlan
Side 13

X X X Kort 16 mm
61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,61 x 12,2 m
0,91 x 12,2 m
1,2 x 12,2 m

Yoga Step Zedlan
Side 13

X X X Kort 14 mm
61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,61 x 12,2 m
0,91 x 12,2 m
1,22 x 12,2 m

Yoga Fashion Nitril 
Side 14

X X X X Lang 16 mm
58 x 83 cm
87 x 145 cm

Yoga PUR Side 15 X X X 13 mm
51 x 66 cm
66 x 96 cm

Yoga Wearbond 
Deck Side 15

X X X 13 mm
0,9 x 22,8 m

0,9 x lbm

Yoga Super 
Side 16

X X X 9 mm

0,91 x 18,3 m
0,91 x lbm

1,22 x 18,3 m
1,22 x lbm

Yoga Super Plus 
Side 17

X X X 12 mm
61 x 91 cm
91 x 152 cm

0,61 x 18,3 m
0,61 x lbm 0,91 

x 18,3 m
0,91 x lbm

Yoga Meter 
Side 17

X X X 9 mm
0,61 x 18,3 m
0,91 x 18,3 m
1,22 x 18,3 m

Yoga Meter 
Signal Side 17

X X X 9 mm
0,91 x 18,3 m

Comfort Flow
Side 1

X X X X Lang X X X 12 mm
56 x 85 cm
83 x 140 cm
83 x 277 cm

Yoga Tuff Ekstra
Side 19

X Lang X X 15 mm 91 x 91 cm

Yoga Solid Ekstra 
Side 20

X Lang X 15 mm 91 x 91 cm

Yoga Tuff Side 21 X Kort 15 mm 91 x 91 cm

Yoga Solid Side 21 X Kort 15 mm 91 x 91 cm

Yoga Flex Side 22 X X Kort 13 mm 60 x 90 cm

Endestykke 
80 x 30 cm

Midterstykke 
80 x 70 cm

Yoga Tailor Step
Side 22

X X X Kort 11 mm 0,6 x lbm
0,9 x lbm
1,2 x lbm
1,9 x lbm
Kundemål
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Hvilken måtte skal jeg vælge?



20
11

-0
1

Matting AB – Verksamhetspolicy för ergonomi, 
säkerhet, hälsa, miljö och kvalité.

Matting AB skall i alla affärer verka för högsta möjliga miljö- och kvalitetsmedvetenhet, 
arbeta mot ständiga förbättringar, förebyggande av förorening och i det fall det ges 
möjlighet välja det miljövänligaste och minst miljöpåfrestande alternativet. Det gäller 
alltifrån intern förbrukning till varor vi köper in, lagerhåller och säljer till våra kunder. För 
att tillgodose våra kunders behov och förväntningar är vår ambition att alltid leverera 
rätt produkt, med rätt kvalitet, rätt kvantitet, rätt förpackad, i rätt tid, till rätt plats, och 
till rätt pris.

Detta uppnår vi genom:

Se till kunders behov, förväntningar och krav genom ett ständigt förbättringsarbete, för 
både produkter och tjänster.

I vår inköpsstrategi prioriteras långsiktiga leverantörsrelationer för att skapa förtroende 
och förståelse gällande Mattings kvalitet- och miljökrav. Vi ska prioritera de leverantörer, 
som på ett medvetet och strategiskt sätt prioriterar framtagning av mer miljöanpassade 
produkter med lång och genomtänkt livscykel. Det är även ett krav att de prioriterade 
leverantörerna erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö och en tillverkning där miljöbe-
lastningen minimeras.

Ständiga kontroller och uppföljning av produktkvaliteten.

Ständiga kontroller och uppföljning av leveransprecision.

Vi skall prioritera speditörer som i sin verksamhet verkar för minskad miljöpåverkan.

Motiverade och kunniga medarbetare som kan ta ansvar för och tillgodose kunders högt 
ställda förväntningar på problemlösning.

Engagemang och stimulans för medarbetares aktiva deltagande genom att de uppmuntras 
att lämna förbättringsförslag och rapportera fel och brister.

Internt ska Matting verka för att alla har en god arbetsmiljö, hög säkerhet, samt att 
arbetsplatserna är ergonomiskt utrustade och utformade.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssparande och energieffektivt sätt och vi skall 
verka för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Vi skall positivt medverka till att användning av förpackningsmaterial minimeras och vi 
skall följa utvecklingen av olika miljövänliga förpackningsmaterial för att i förekomman-
de fall använda detta.

Vi skall hålla oss informerade och uppdaterade om miljölagstiftningen inom vårt verksam-
hetsområde samt att vi skall följa och tillämpa krav och bestämmelser i denna lagstiftning.

Personalen skall kontinuerligt få information och utbildning gällande nya och förändrade 
bestämmelser inom ergonomi, säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Det är av yttersta vikt att Matting AB och dess personal uppträder och verkar för att 
Matting AB alltid skall vara och uppfattas som ett pålitligt företag, med god affärsetik 
och ett medvetet miljö- och kvalitetstänkande.
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Linjerna anger var loggan skäres vid utfall.

Vi har måtter til alle miljøer. Effektive skrabe- og tørremåtter som holder rent, ikke kun i entréen men i hele bygningen. Profilmåtter med valgfri design 

som desuden er effektive vaskbare tørremåtter. Se mere af vores sortiment på www.matting.dk

Gennemsigtige og flotte stoleunderlag, som effektivt beskytter gulve og 

tæpper mod slitage og snavs.

Matting AB

Naverland 2, Kontorhus 1

Kontor nr. 324, DK-2600 Glostrup 

Tlf: 39 30 08 02  

E-mail: info@matting.dk

www.mattingofficewellness.dk

Matting AB har et certificeret miljøledelsessystem iht. 
ISO 14001:2015, kvalitetscertificeret i henhold til ISO 
9001: 2015 og er tilsluttet FTI for genbrug af emballage.

Garanti To års fremstillings- og produktionsgaranti hvis intet andet fremgår.

Måtter og miljøet Der tages de største miljøhensyn ved vores valg af materialer 
og fremstillingsteknikker. Flere måtter består af genbrugelige materialer, og vores 
miljøplan indbefatter en rutine til tilbagetagelse af udtjente måtter til genbrug. De 
udtjente produkter kan sendes/indleveres til: 
Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, SE-441 39 Alingsås

Eventuelle omkostninger i forbindelse med produktets returtransport godtgøres ikke.

StandUp arbejdspladsmåtten gør at du orker at stå op og arbejde.
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