
Anti-vermoeidheidsmat voor zit sta werkplek - groot formaat

Productcode: STSMATL

Werk comfortabeler met deze grote anti-vermoeidheidsmat voor sta-werkplekken of 
zit-sta-werkplekken. Deze mat biedt een duurzaam dempend oppervlak om de belasting te 
verminderen, plus een groot oppervlak voor veelzijdig gebruik.

Deze sta-mat voor kantoren helpt dat u comfortabel kunt blijven werken. U hoeft niet in een stoel te 
zitten voor langere perioden, en dit biedt u gezondheidsvoordelen.

De ergonomische vloermat is ontworpen om lichte beweging aan te moedigen wanneer u staat, 
waardoor de bloedsomloop wordt verhoogd en de belasting van uw voeten, knieën, heupen en rug 
wordt verminderd. Meer spierbeweging helpt vermoeidheid en belasting te verminderen, resulterend in 
meer comfort zodat u productief kunt blijven aan uw sta-werkplek of zit-sta-werkplek.

De grote anti-vermoeidheidsmat (61 x 91 cm) biedt veel ruimte om te bewegen terwijl u staat. De 
mat maakt flexibel gebruik bij het bureau, balie of tabel mogelijk met diverse vloer types, van 
keramische tegel tot vloerkleed.

De stand-up bureaumat is gemaakt van polyurethaanschuim, dat voor een 1,9 cm dikke demping 
zorgt voor maximaal comfort en duurzaamheid. Het oppervlak laat zich gemakkelijk reinigen.

De anti-sliponderkant zorgt ervoor dat de sta-bureaumat op zijn plaats blijft en vermindert het risico 
van uitglijden. De afgeschuinde rand helpt ook struikelen en vallen te voorkomen terwijl u tijdens uw 
werkdag beweegt.

De STSMATL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

NB: de anti-vermoeidheidsmat is niet bedoeld voor gebruik met hoge hakken, die het matoppervlak 
kunnen beschadigen.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Werk comfortabeler op uw sta-werkplek/zit-sta-werkplek.

• Gebruik met sta-bureaus, tafels en balies in het kantoor of thuiskantoor

Eigenschappen

• ERGONOMISCHE ANTIVERMOEIDHEIDSMAT: Verhoog het comfort en verminder vermoeidheid met 
deze grote anti-vermoeidheidsmat (60,9 x 91,4 x 1,9 cm); ontworpen met een dik, flexibel kussen 
voor goede ondersteuning en om vermoeide voeten te verlichten

• COMFORTABEL EN DUURZAAM: deze antivermoeidheidsmat voor sta bureaus is gemaakt van extra 
dik polyurethaanschuim (dat meestal als onderlaag voor vloerbedekking wordt gebruikt) voor 
gegarandeerd comfort en duurzaamheid

• DOORDACHT DESIGN: De antisliponderkant voorkomt dat de vloermat op vinyl-/tegelvloeren 
verschuift; de schuine randen en afgeronde hoeken zorgen voor extra veiligheid door de kans op 
struikelen te verminderen

• EENVOUDIG TE REINIGEN: Deze vloermat met kussen voor zit-sta bureau kan eenvoudig worden 
gereinigd met doekjes om deze vrij van stof, vlekken en ander vuil te houden (schoonmaakdoekjes 
niet meegeleverd)

• VERVOLLEDIG UW WERKSTATION: Matten voor sta bureaus zijn ideaal voor verkoopbalies (POS), 
gezondheidszorg, onderwijs, thuis en op kantoor; Combineer met andere zit-sta producten van 
StarTech.com (ARMSTS/LG, WALLSTS1/2, WALLSTSI1/2, ARMSTSCP1/2)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Garantiebeleid 2 Years

Notitie De anti-vermoeidheidsmat is niet geschikt voor gebruik 
met hoge hakken die het matoppervlak kunnen 
beschadigen.

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Zwart

Lengte product 36.3 in [92.1 cm]

Breedte product 24.0 in [60.9 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.9 cm]

Gewicht product 4.0 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 36.5 in [92.6 cm]

Package Width 24.3 in [61.7 cm]

Package Height 1.1 in [27 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.0 lb [2.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - anti-vermoeidheidsmat

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


