VÅR MENY
Vi tilbyr følgende produkter:

1.

Avlastningsmatter for de fleste behov i alle størrelser. For våte- og tørre gulv der personalet har et stående men også gående arbeide.
Dertil egnede matter stimulerer blodsirkulasjonen og oksygentilførselen til muskulaturen og hjernen. Hvilebehovet reduseres,
yteevnen øker. Man forebygger mulige muskel- og skjelettlidelser. Kan også leveres med logo eller avfotografert overflate.
Norges største utvalg fra de billigste til de beste med inntil 12 års garanti.

2.

Inngangsmatter for utendørs- og innendørs bruk med og uten logo for alle typer bygg.

3.

Sticky Mat for Clean Room
Størrelse 46 x 114 cm med 30 ark. Den klebrige matten fanger effektivt opp smuss og støv fra sko og traller før de kommer inn i
kontrollerte miljøer.

4.

Stoler
For de aller fleste formål. Kontorstoler, arbeidsstoler, sadelstoler, ståstøttestoler, taburetter, rustfrie stoler, ESD-stoler, traksjonsstoler, treningsstoler, tannlegestoler, sykehusstoler, stoler for barn, m.m.

5.

Gulvfliser i vinyl
Gulvfliser i vinyl i tykkelse 5 mm i størrelse 30,4 x 30,4 cm i mørk grå, lys grå, hvit, rød og sort for bruk i produksjonshaller, butikker,
varehus, kontrollrom, kontorer, hoteller, catering, skoler, barnehager, flypassterminaler, hangarer, laboratorier, lagre, garasjer,
utstillingslokaler, balkonger, terrasser, restauranter osv.

6.

Våtromsmatter
Leveres i 9 mm tykkelse på rull i størrelse 0,58 x 16 m i fargene pastell blå, mørk blå, grafitt, beige og lys grå. Kan festes sammen. Kan
også leveres i 9 mm tykkelse i størrelse 20 x 20 cm som kan settes sammen til ønsket størrelse i fargene pastell blå, sjøgrønn, beige,
antikk rosa og grå. Leveres også i 10 mm tykkelse i størrelse 100 x 100 cm, men også i ønsket sammensatt størrelse i fargene grønn,
blå, rød, grå, hvit og beige. Brukes i garderober, dusjer, badstuer, rundt bassenger utendørs og innendørs, balkong, terrasser,
vaskerom og andre våtromsområder.

7.

Fothvilere
For å kunne hvile et eller begge bena.

8.

Fotstøtter
For å få føttene høyere opp.

9.

Gulvmerketape
Striper, tall, bokstaver, tegn, varselskilt i mange farger. Et godt hjelpemiddel i forbindelse med TPM (Total Productive Maintenance)
og 5S (Sort, Set locations and limits, Shine and visually sweep, Standardize, Sustain).

10.

Sikkerhetstape
For sklisikring, varsling, informasjon.

11.

Ryggbenk/traksjonsbenk
Kan forebygge og redusere muskel- og skjelettlidelser med 50 til 100% ifølge signifikante studier. Stimulerer blodsirkulasjonen. Kan
lindre tinnitus og hjerteflimmer ifølge studier.

12.

Sitteputer for bilsete og kontorstol
Avlaster ryggsøylen. Overfører sittebelastningen til lårene. Anbefales for folk med prolaps, isjas eller sammenklemt rygg.

13.

Fallunderlag/gummifliser
Gummifliser i størrelse 50 x 50 cm eller 100 x 100 cm i tykkelser fra 20 til 90 mm i alle farger for barnehager, gangveier, idrettsbaner,
lekeplasser, treningsrom, løpebaner, vektrom, skytebaner, ved fotballbaner, skøytebaner, tennisbaner, svømmebasseng, golfbaner,
butikker, rullestol- og sykkelstier.

14.

Gummigulv - sportsgulv
Leveres i tykkelser 4 – 12 mm, lengder 10 – 30 m, bredde 1,5 m og i mange farger for utendørs- og innendørs bruk.

15.

Balansebrett. Tren opp motorikken, muskler og stimuler blodsirkulasjonen. Bruk den 30 minutter daglig for bedre helse og økt
velvære

16.

Vernematter. Matter som beskytter mot elektrisk støt. Ta kontakt for ytterligere informasjon!
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