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Kleen Kushion – uniwersalna mata robocza,
antyzmęczeniowa i antypoślizgowa
Kod produktu: kushion

Mata robocza Kleen Kushion jest znakomitej jakości matą stanowiskową, którą można
wykorzystywać w halach przemysłowych, magazynach, warsztatach, pomieszczeniach z mokrą
podłogą, przy produkcji chemicznej, w kuchniach, stołówkach, kantynach, ale także i na zewnątrz
budynków.

Materiał wykonania

138,99 zł brutto

Zobacz więcej

Mata jest w całości wykonana ze spienionej gumy, która zapewnia, że mata się nie łamie, nie kruszy i
nie faluje. Nie zawiera szkodliwych składników, które mogą znajdować się w matach roboczych
wykonanych z PVC.

Mata, która poprawia wydajność
Kleen Kushion dzięki swoim właściwościom, poprawia komfort pracy wykonywanej na stojąco.
Skutecznie potrafi izolować od chłodu podłogi, chroni układ ruchowy pracownika przed urazami,
zapewnia bezpieczeństwo przed ewentualnymi poślizgnięciami. Poczucie bezpieczeństwa i komfort
pracy w bezpośredni sposób przekładają się na wyższą wydajność i koncentrację.

Jak mata antyzmęczeniowa chroni zdrowie?
Specjalnie zaprojektowana struktura powierzchni maty potrafi poprawić ukrwienie stóp, nóg, a co za
tym idzie prawidłowe utlenienie tkanek. Dodatkowo właściwości spienionej gumy, z której mata jest
wykonana, sprawiają, że minimalizowane jest obciążenie układu mięśniowo-stawowego przy pracy na
stojąco. W sposób analogiczny antyzmęczeniowa mata robocza przynosi ulgę mięśniom kręgosłupa.
Wielogodzinna, monotonna praca na stojąco w długim okresie może prowadzić do zwyrodnień stawów
biodrowych, kolanowych, stóp. Stosowanie mat antyzmęczeniowych znacząco zmniejsza
prawdopodobieństwo wystąpienia tych schorzeń.
Powyżej wymienione zalety mat roboczych sprawiają, że w sposób bezpośredni przyczyniają się one
do zdrowia pracowników, a w konsekwencji do ciągłości działań operacyjnych firmy. Pełna obsada
stanowiskowa, zdrowie pracowników, którzy w przypadku chorób przebywaliby na zwolnieniach
lekarskich, znacząco wpływa na możliwość realizacji zleceń dla klientów. Wartość zdrowego
pracownika podnosi jeszcze świadomość niedoboru pracowników na rynku pracy.
Cechy produktu:
mata antyzmęczeniowa;
kratkowana powierzchnia dla lepszej przyczepności;
konstrukcja ze spienionej gumy zwiększa komfort pracy;
antypoślizgowy spód;
produkowana w EU;
2 lata gwarancji;

antyzmęczeniowa

czyszczenie maty wodą
pod wysokim ciśnieniem

odporność na
oddziaływanie światła

w

nie zawiera PVC

czyszczenie
przez otrzepywanie

czyszczenie maty parą

Informacje techniczne:
Waga całkowita:

4,20 kg/m²

Zastosowanie:

- Wewnątrz i na zewnątrz
- Stanowiska pracy i za ladami
- Wszędzie gdzie wymagana jest praca w pozycji
stojącej

Rozmiary standardowe:

60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175 cm

Czyszczenie:

- Czyszczenie parowe
- Czyszczenie myjką ciśnieniową
- Otrząsanie

Specyfikacja
Gwarancja

2 lata

Wysokość

około 8 mm

Guma

100 % Guma nitrylowa

Grubość gumy

3,60 mm

Waga gumy

4,20 kg/m²

Szerokość borderu

20 mm

Klasyfikacja antystatyczna

EN 14041 Antystatyczna

Waga

4,20 kg/m² kg
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