
 
 
ErgoFloor aflastningsmåtter 
 
Vedvarende, stillestående arbejde på hårde gulve kan medføre 
problemer med bevægeapparatet, herunder især ryg, nakke, 
lægmuskler, knæ og fødder.   
 

Faldulykker og belastningsskader er blandt de oftest 
forekommende arbejdsskader på det danske arbejdsmarked, 
og medfører øget sygefravær og nedsat produktion. 
 

ErgoFloor markedsfører en række bløde, komfortable og 
ergonomisk udformede arbejds- og aflastningsmåtter, til 
anvendelse i både tørre, våde, oliebelastede og antistatiske 
ESD områder.  
 

Det rigtige valg af aflastningsmåtter er medvirkende til større 
velvære og sikkerhed, og forbedrer derved motivation og 
arbejdsmiljø. 
  

ErgoFloor tilbyder et bredt udvalg af aflastningsmåtter i 
forskellige farver, varianter og kvaliteter, og rådgiver gerne 
om valg af den rigtige måtteløsning. Da vi selv udvikler, 
producerer og er lagerførende, er vi normalt altid i stand til at 
tilbyde det rigtige produkt til hurtig- eller omgående levering. 
. 

Fordele: 
 
• Beskytter mod hårde, glatte og kolde underlag. 
• Prisbillig forebyggelse af arbejdsskader  
• Aflaster ben, krop og ryg. 
• Komfortable og behagelige at gå og stå på. 
• Reducerer sygefravær 
• Ergonomiske og skridsikre. 

• Forbedrer det fysiske arbejdsmiljø. 
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Boblemåtte 

Boblemåtte  
Format:         600 x 900 x 15  mm 
                      900 x 1.200 x 15 mm 
Materiale:      NR gummi                  

Egenskaber 
Slidstyrke:                  God 
Aflastning:                 Fremragende 
Skridsikkerhed          Fremragende 

 
 
Klassisk aflastningsmåtte udført i 
slidstærkt naturgummi - en 
ergonomisk, skridsikker og 
prisbillig måtteløsning.  
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 Komfortmåtte 

Komfortmåtte  
 
Format:         900 x 1.200 x 15 mm 
Materiale:      NR/SBR gummi (sort) 
                       

Egenskaber 
Slidstyrke:                  God 
Aflastning:                 Særdeles god 
Skridsikkerhed          Særdeles god 
 

 
 
Robust og komfortabel måtte til 
anvendelse næsten overalt hvor 
aflastning og skridsikkerhed er 
vital. Udført med plan overflade, 
skrå kanter og med ”sugekop” 
lignende bund for stor 
skridsikkerhed. Nem at rengøre. 
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 Interlock Gummimåtte 

Interlock Gummimåtte  
Format:          915 x 915 x 15  mm 
Materiale:      Standard NR/SBR gummi (sort) 
                       Oliebestandig NBR gummi (terracottarød) 

Egenskaber 
Slidstyrke:                God 
Aflastning:               God 
Skridsikkerhed         Særdeles god 

 
 
Ideel til anvendelse som aflastende 
måtte næsten overalt - fås i 
forskellige kvaliteter og farver - 
kan sammenkobles til varierende 
dimensioner. Skrå ramper kan 
leveres som tilbehør.  
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 Interlock Ringgummimåtte 

InterlockRinggummimåtte  
Format:          915 x 915 x 15  mm 
Materiale:      Standard NR/SBR gummi (sort) 
                       Oliebestandig NBR gummi (terracottarød) 

Egenskaber 
Slidstyrke:                God 
Aflastning:               God 
Skridsikkerhed         Fremragende 

 
 
Skridsikker måtteløsning til 
våde og tørre områder - i 
forskellige farver og kvaliteter. 
Specielt velegnet i våde miljøer 
og køkkenarealer. Skrå ramper 
kan leveres som tilbehør. 
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 Ringgummimåtte 

Ringgummimåtte 
Format:          900 x 1.500 x 14mm 
Materiale:      Standard NR/SBR gummi 
                       Oliebestandig NBR gummi (terracottarød) 

Egenskaber 
Slidstyrke:                God 
Aflastning:               God 
Skridsikkerhed         Fremragende 

 
 
 
 
Skridsikker ringgummimåtte 
med skrå kanter, til våde og 
tørre områder. Også velegnet 
som entrè/skrabemåtte 
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 Universal Ringgummimåtte 

Universal Ringgummimåtte  
Format:         1.000 x1.500 x 22 mm 
Materiale:       NR gummi 
                                              

Egenskaber 
Slidstyrke:                  God 
Aflastning:                 God 
Skridsikkerhed          Fremragende 

 
 
Klassisk og skridsikker 
ringgummimåtte, anvendelig til 
våde og tørre områder og som 
entrè og skrabemåtte. Kan 
sammenkobles med samleled 
 
 



 

 

ErgoFloor® 
Ergonomiske og mijørigtige måtte– og gulvløsninger     

 Multihulmåtte MHM 

Multihulmåtte MHM  
Format:         Banevare 1.830 x10.000 x 10 mm 
Materiale:      Standard NR/SBR gummi 
                      Oliebestandig NBR gummi 
                      Olie-brandbestandig CR/NBR gummi 

Egenskaber 
Slidstyrke:                  Særdeles god 
Aflastning:                 Særdeles god 
Skridsikkerhed          Fremragende 
 

 
 
Skridsikker måtteløsning til 
våde og tørre områder. 
Multianvendelig til bl.a. 
gangbroer, svalegange, 
ramper og andre steder, hvor 
aflastning og skridsikkerhed 
er vigtig. Fås i forskellige 
kvaliteter, udført i 
rengøringsvenligt design. 
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Stand-Well® måttesystem: 
Stand-Well er et modulopbygget ergonomisk måttesystem, hvor hver enkelt måtte 
konfigureres til ønsket form og størrelse, ved hjælp af fliser, som samles med 
skjulte samleskinner på undersiden. 
 
• Ergonomisk, aflastende og komfortabel 
• Elastisk, skridsikker og støddæmpende. 
• Alsidig, til næsten enhver arbejdsplads/anvendelse. 
• Tåler kørsel med pallevogn. 
• Hygiejnisk design. Vaskbar i opvaskemaskine. 
• Samles hurtigt og nemt til ønsket form og størrelse uden at skære og lime. 
• Enkel pleje. 
• Miljøvenlig – kan recycles. 
• Levérbar i antistatisk– og olie-/fedtbestandig udgave velegnet til bl.a. 

køkkenbrug. 
• Levérbar i brandhæmmende udgave 

 

Produktspecifikation 
Stand-Well® er fremstillet af Polyuretanskum (PUR) med en lukket, 
slidstærk og hygiejnisk overhud opbygget som en 15 mm tyk 
basemåtte med ekstra 5 mm boble-profil på oversiden.  
Systemet omfatter nedenviste moduler 
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                Stand-Well®    
                           Outstanding well 

Konfiguration 
En ofte anvendt standard måtte er  90 cm x 60 cm (+ 2 cm ”anti-
snublekant” hele vejen rundt). Denne kan konfigureres af flg. moduler: 
4 stk. hjørne, 2 stk. kant og 7 stk. samleskinner. 
 
Til større individuelle løsninger beregnes ca. 10 stk. fliser og 14 stk. 
samleskinner pr. m2. 

Type Egenskaber Materiale Garanti 
Standard Hydrolyse-bestandig Polyether 5 År 
Antistatic Antistatisk                  

Olie-/fedtbestandig 
Polyester 3 År 

Brandhæmmende Brandhæmmende Polyester 3 År 

Produktprogram   

Stand-Well® måttesystem: 
Stand-Well er et modulopbygget ergonomisk måttesystem, hvor hver enkelt måtte 
konfigureres til ønsket form og størrelse, ved hjælp af fliser, som samles med 
skjulte samleskinner på undersiden. 
 
• Ergonomisk, aflastende og komfortabel 
• Elastisk, skridsikker og støddæmpende. 
• Alsidig, til næsten enhver arbejdsplads/anvendelse. 
• Tåler kørsel med pallevogn. 
• Hygiejnisk design. Vaskbar i opvaskemaskine. 
• Samles hurtigt og nemt til ønsket form og størrelse uden at skære og lime. 
• Enkel pleje. 
• Miljøvenlig – kan recycles. 
• Levérbar i antistatisk– og olie-/fedtbestandig udgave velegnet til bl.a. 

køkkenbrug. 
• Levérbar i brandhæmmende udgave 
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4 stk. hjørne, 2 stk. kant og 7 stk. samleskinner. 
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samleskinner pr. m2. 

Type Egenskaber Materiale Garanti 
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Produktprogram   

Blød og ergonomisk aflastningsmåtte – med optimal komfort og skridsikkerhed                  

ErgoFloor® 
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