
Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord

Produkt ID: STSMAT

Arbeta bekvämare vid ditt ståbord eller din höj- och sänkbara arbetsstation med denna 
anti-trötthet-matta. Den har en hållbar kuddyta att stå på under arbetsdagen och en praktisk storlek 
som får plats under skrivbordet när du inte använder den.

Denna hållbara anti-trötthet-matta hjälper dig att stå bekvämt och ger dig hälsofördelarna av att inte 
sitta i en stol hela dagen.

Att stå under delar av dagen kan ge många hälsofördelar, inklusive öka kroppens metabolism och 
pigghet. Nu kan du arbeta bekvämare med denna anti-trötthet-golvmatta. Den är ergonomiskt 
designad att uppmuntra till rörelser när du står, vilket förbättrar blodcirkulationen och reducerar 
belastning på fötter, knän, höfter och rygg. Genom ökade muskelrörelser kommer du att uppleva 
mindre trötthet och belastning samt större komfort under dagen.

Anti-trötthet-mattan är tillverkad av polyuretanskum för en effektiv kudde och maximal komfort och 
hållbarhet. Den vattentåliga ytan är designad för långvarig prestanda och enkel rengöring. 
Anti-trötthet-mattan har en praktisk storlek på 508x762 mm, tillräckligt stor för rörelsefrihet och 
tillräckligt liten för att få plats under skrivbordet när den inte används.

Undersidan med anti-halk ser till att ståmattan ligger kvar och reducerar snubbelrisken. Den vinklade 
kanten förhindrar också snubbel när du rör dig under arbetsdagen.

STSMAT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera: anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada 
mattans yta.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Reducerar trötthet för högre komfort när du står, det idealiska tillbehöret för en höj- och sänkbar 
arbetsstation eller ett ståbord

• Upplev högre komfort när du står vid ditt ergonomiska skrivbord

Funktioner

• Ergonomiskt designad anti-trötthet-matta uppmuntrar till hälsosamma rörelser för att öka 
bekvämligheten

• Polyuretan ger en hållbar kudde att stå på vilket hjälper till med att reducera belastning på dina 
fötter, knän, höfter och din rygg

• Idealisk storlek på 508x762 mm och får enkelt plats under skrivbordet när den inte används

• Låg-statisk PVC-yta med svart lädermönster

• Undersida med anti-halk

• Vinklad kant förhindrar snubbel

• Vattentålig yta för enkel rengöring

Särskilda 
anmärkningar/krav

Garantipolicy 2 Years

Obs. Anti-trötthet-mattan ska inte användas med 
högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 30.3 in [77 cm]

Produktbredd 20.2 in [51.2 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]



Produktvikt 2.8 lb [1.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 30.8 in [78.3 cm]

Package Width 20.9 in [53.1 cm]

Package Height 1.8 in [46 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


