
Anti-trötthetsmatta för ståskrivbord - Ergonomisk matta för ståskrivbord - Stor yta på 
60,9 x 91,4 cm - Halkfri - Dämpad bekväm golvplatta för höj- och sänkbara 
stå/sittskrivbord

Produkt ID: STSMATL

Arbeta bekvämare med den här stora mattan med avlastande egenskaper för stående skrivbord eller 
höj- och sänkbara arbetsstationer. Den har en slitstark vadderad yta som bidrar till att minska 
belastningen och en stor yta för mångsidig användning.

Den här mattan för stående skrivbord på kontor hjälper dig att stå bekvämt när du arbetar så att du 
kan åtnjuta hälsofördelarna av att inte sitta i en stol under längre perioder.

Den här ergonomiska golvmattan är utformad för att uppmuntra till rörelser när du står vilket 
förbättrar blodcirkulationen och reducerar belastning på fötter, knän, höfter och rygg. Mer aktiva 
muskler minskar trötthet och belastningen på din kropp vilket ger större komfort så att du kan vara 
produktiv vid ditt stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstation.

Den stora golvmattan med avlastande egenskaper (61 x 91 cm) ger gott om utrymme att röra sig 
omkring på medan man står upp. Mattan kan användas flexibelt vid ett skrivbord, bänk eller bord med 
en mängd olika golvtyper, från keramiska plattor till golvmatta.

Mattan för stående skrivbord är tillverkad av polyuretanskum vilket ger en 1,9 cm tjock vaddering för 
maximal komfort och hållbarhet. Ytan är enkel att rengöra.

Den halkskyddade underdelen ser till att mattan för stående skrivbord ligger kvar och minskar 
halkrisken. Den vinklade kanten hjälper även till att förhindra att du snubblar eller ramlar medan du 
rör dig under arbetsdagen.

STSMATL 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

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

• Använd med stående skrivbord, bord och diskar på kontoret eller hemmakontoret

Funktioner

• ERGONOMISK MATTA MOTVERKAR TRÖTTHET: Öka komforten och reducera trötthet med denna 
stora stoppade matta (60,9 x 91,4 x 1,9 cm); Designad med tjock, flexibel dämpning för korrekt stöd 
och att lindra trötta fötter

• BEKVÄM OCH HÅLLBAR: Designad med tjockt polyuretanskum (som vanligtvis finns i mattunderlägg) 
ger denna anti-trötthet-matta för ståskrivbord extra komfort och hållbarhet

• GENOMTÄNKT DESIGN: Mönstrad halkskyddad undersida i gummi förhindrar att mattan glider på 
vinyl/klinkergolv; De avfasade kanterna och de avrundade hörnen minskar risken för att snubbla

• ENKELT ATT RENGÖRA: Den stoppade mattan för ståskrivbord är lätt att rengöra och underhålla 
genom att torka av den och hålla mattan ren från fläckar, damm, smuts och annat skräp 
(rengöringsservetter ingår ej)

• KOMPLETTERA DIN ARBETSSTATION: Mattor för ståskrivbord är perfekta för POS, sjukvård, 
utbildning, hem och kontor; kompletterar StarTech.coms höj- och sänkbara produkter (ARMSTS/LG, 
WALLSTS1/2, WALLSTSI1/2, ARMSTSCP1/2)

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 36.3 in [92.1 cm]



Produktbredd 24.0 in [60.9 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.9 cm]

Produktvikt 4.0 lb [1.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 36.5 in [92.6 cm]

Package Width 24.3 in [61.7 cm]

Package Height 1.1 in [27 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.0 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

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


