
StandUp bord er et bord måltrettet til fremtidens aktivitetsbasere-

de- eller flexible arbejdspladser. Manuel hæve- sænkbar funktion. 

Bordet er lille og praktisk i størrelsen, hvilket gør det meget let at 

placere i forhold til indretning. Du behøver ikke tage hensyn til el 

tilslutning og slipper for ledninger på gulvet. Bordet passer til både 

arbejdspladsen og hjemmekontoret. Du hæver og sænker bordet 

med en gas fjeder, som styres med en lille stang på siden af bor-

det. Laveste indstilling er 73 cm, højeste er 117 cm.

StandUp bord Ben i Svanemærket krom/lakeret gråt eller hvidt. 
Bordplade 950 x 600 x 19 mm. Vare nr. Grå 809560, hvid 809561

StandUp bordsskærm er lyddæmpen-

de og afskærmende når du behøver lidt 
ekstra ro eller koncentration på jobbet. 
Ydersiden er beklædt med et gråt, let 
meleret stof med et naturligt børstet 
look. Indersiden er beklædt med Suede, 
et alcantara-lignende stof. 

StandUp bordsskærm Grå/grå. 
Fås i flere farver. Bredde 800 mm, dybde 
550 mm, højde 550 mm. Vare nr. 801033.

Há det godt på jobbet. Halvdelen af din vågne tid, tilbringer du på jobbet. Præcis derfor er 
det vigtigt at du arbejder så smart som muligt med de rette hjælpemidler, som sikrer at din krop har det godt. 



Forskning viser, at du kan forbrænde hundredvis af ekstra kalorier hver dag. 

Det eneste du behøver at gøre, er at stå op på jobbet – i stedet for at sidde. 

Faktum er at hvis du står 3 timer pr arbejdsdag i en måned, svarer det til et 

helt maratonløb i forbrændte kalorier. Desuden reduceres risikoen for type2-

diabetes, højt blodtryk og hjerte- og karsygdomme. 

Stå op 
og arbejd!
Få det bedre, gå ned i vægt og lev længere.

Når du står op og arbejder i længere perioder, er det godt at 
aflaste kroppen med en arbejdspladsmåtte. StandUp arbejds-
pladsmåtter er specialdesignet til at fordele belastningen jævnt 
på fødderne, og hjælper dig med at stå i længere perioder uden 
at blive træt i kroppen.

StandUp arbejdspladsmåtte Mål: 77 x 53 cm. Tykkelse 16 mm.
StandUp. Vare nr.: rød 381993, blå 381992, grå 381990, sort 381991.
StandUp Cross. Vare nr.: grå 382490, sort 382491.

StandUp Air Overflade af slidstærkt nitrilgummi, underside af blødt og 
spændstigt nitril/vinyl skum. Mål: 77 x 53 cm. Tykkelse 19 mm. Vare nr. 381995.

StandUp Hook For at gøre det lettere ved rengøring – hæng din  
StandUp op på skrivebordkanten. Vare nr. 382015.

Ved arbejde med en almindelig mus, har du en arbejdsstilling som belaster 
både skuldre, arme og nakke (bild 2).

EN SMARTERE MÅDE  
AT ARBEJDE PÅ.

Med Jobmate Touch introduceres helt nye perspektiver i arbejdet med et 

ergonomisk pegeredskab. Det tynde og enkle design, kombineret med en 

stor styreplade med smarte funktioner, gør arbejdet både enklere og sjovere.  

Jobmate Touch er en mus som gør at du arbejder naturligt, præcis som krop-

pen foretrækker.

DEN RIGTIGE ARBEJDSSTILLING - med Jobmate Touch arbejder du afslappet med armene tæt indtil kroppen.

STOR TOUCHPAD - for maksimal kontakt og flydende bevægelser.

SMART TEKNOLOGI - meget enkel for dig som er vant til at arbejde med en touchpad.

Indbyggede afstandsskruer i basen gør, at du altid får tastaturet i samme højde 
som Jobmate, hvilket giver den bedste ergonomiske arbejdsstilling.

Jobmate Touch, ergonomisk mus
Kompatibel med Windows og MAC operativsystem. Mål: 441 x 125 x 14-27 mm.
Sort, vare nr. 500200. Sølv, vare nr. 500201.

Jobmate Slim, tastatur
Kompatibel med Windows og MAC. Mål: 441 x 124 x 20 mm.
Sort, vare nr. 508102. Hvid/sølv, vare nr. 508103.
  

Stå et fiktivt maraton
gennem New York.
www.standupmarathon.dk

StandUp Marathon er en mobil-tilpasset webapplikation som holder styr på hvor 
mange timer du står op, hvor mange ekstra kalorier du forbrænder sammenlignet 
med hvis du havde siddet – og hvilken afstand det svarer til i et fiktivt maratonløb 
i New York. Det er desuden gratis. En anden god detalje er at hvis du er på 
Facebook, så kan du udfordre dine venner i StandUp Marathon og sammen pushe 
hinanden til at få et bedre helbred.



Helbredet påvirkes i høj grad af lyset og belysningen på arbejdspladsen. 
Gode lysforhold reducerer risikoen for unødige gener som hovedpine og 
smerter i nakke og skuldre. Disse gener skyldes at kroppen forsøger at 
kompensere for dårlige lysforhold ved at spænde musklerne. En lampe med 
reflektor i lampehovedet giver en asymmetrisk belysning. For at få den bedst 
mulige vinkel på lysindfaldet placeres lampen på venstre side for en højre-
håndet bruger og vice versa.

Valencia er en asymmetrisk skrivebordslampe til kontoret med 

høje krav til funktionalitet og design. Sort, hvid eller sølvfar-

vet med detaljer i krom. 3-ledet arm, justerbart lampehoved, 

3-trinsdimmer og automatisk Off funktion med timer på 2, 4 eller 8 

timer. Knapperne er smart placeret på lampehovedets underside. 
Valencia arbejdspladslampe fra LightUp by Matting
Vare nr.: Sort 775800, sølv 775801, hvid 775802.

Matting AB, 
Naverland 1 C-D  2600 Glostrup, 

Østre Allé 6, 9530 Støvring,  Danmark.
Tlf: 39 30 08 02 

Email: info@matting.dk 
http://www.hadetgodtpaajobbet.dk 
www.mattingofficewellness.dk

Va
re

 n
r. 

15
74

44


