
Matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Aktiv matta för stående 
skrivbord

Produkt ID: STSMATC

Våra kroppar är skapade för att röra på sig. Därför är denna anti-trötthetsmatta för stående skrivbord 
och höj- och sänkbara arbetsstationer ergonomiskt utformad för att inspirera till aktivt stående. Den 
icke-plana ståmattan kombinerar vadderad komfort med en beräknad topografi för att uppmuntra till 
varierad rörelse och flera ståpositioner, vilket hjälper till att minska tröttheten och förbättra din 
komfort.

Den konturerade anti-trötthetsmattan är utformad för att uppmuntra dig att röra dig fritt medan du 
står. Till skillnad från en typisk platt matta har denna matta för stående skrivbord en tjock dämpad 
yta med premium 3D-funktioner som gör det enkelt att variera sin rörelse medan du arbetar.

Sträck på vaderna, gör core-balansering eller lugnande fotmassage med hjälp av den 66,8 mm högt 
texturerade massagestången. Sträck på anklarna och benen eller massera fotvalven med din teardrop 
flex center. Variera din hållning med de upphöjda sidopanelerna. Mattan för stående skrivbord gör det 
enkelt att vara aktiv medan du arbetar.

Skjut ut mattan från under skrivbordet eller flytta på den med en fot med hjälp av hälgreppet.

Den stora anti-trötthetsmattan ger dig gott om utrymme för rörelse och passar de flesta fotstorlekar.

Mattan för stående skrivbord är tillverkad av polyuretanskum vilket ger tjock vaddering för maximal 
komfort och hållbarhet. Mattytan är lätt att rengöra.

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

Observera:

Eftersom denna matta inte är platt kan det finnas risk för att snubbla eller göra sig illa. Den är avsedd 
att användas med låga eller platta skor och inte med höga klackar.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Arbeta bekvämt vid ditt stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstation

• Perfekt när du står vid skrivbordet eller disken, på kontoret eller hemmakontoret

Funktioner

• Uppmuntra rörelse när du står med den här ergonomiska anti-trötthetsmattan med beräknad 
topografi

• Premium 3D-funktioner inkluderar en texturerad massagestång, teardrop flex center och upphöjda 
sidopaneler.

• Flexibel tjock dämpning av polyuretanskum för att öka komforten medan du står

• Stor anti-trötthetsmatta: 66 x 74 cm

• Skjut den på plats med bara en fot

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

Konturerad 3D-topografi: Textured Massage Bar, 
Teardrop Flex Center och upphöjda sidopaneler.

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 25.8 in [655.0 mm]

Produktbredd 28.7 in [730.0 mm]

Produkthöjd 2.8 in [70.0 mm]

Produktvikt 120.0 oz [3400.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 29.7 in [755.0 mm]

Package Width 27.0 in [685.0 mm]

Package Height 3.3 in [85.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 9.3 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

1 - snabbstartsguide

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


