
Ergonomische antivermoeidsheidsmat voor staand
werken
Product ID: STSMAT

Werk comfortabeler op uw sta-werkplek of zit-sta-werkplek, met deze anti-vermoeidheidsmat. Deze mat
is voorzien van een duurzaam kussen waarop u de hele dag kunt staan en, als u deze niet meer nodig
hebt, kunt u hem gemakkelijk onder uw bureau wegleggen.
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Voer meer comfort toe aan uw ergonomische werkplek

Deze duurzame anti-vermoeidheidsmat zorgt er voor dat u comfortabel kunt blijven werken en ook kunt
profiteren van gezondheidsvoordelen omdat u niet de hele dag in een stoel zit.

Afwisselend staan en zitten gedurende de dag heeft vele gezondheidsvoordelen, inclusief verhoging van
uw lichaamsmetabolisme en alertheid. Nu kunt u nog comfortabeler werken met deze anti-
vermoeidheidsmat. Het ergonomische design stimuleert beweging terwijl u staat, waardoor
de bloedsomloop wordt verhoogd en de belasting van uw voeten, knieën, heupen en rug wordt
verminderd. Door meer spierbeweging ervaart u minder vermoeidheid en belasting, en dus meer comfort
gedurende de dag.

Gemaakt voor duurzame prestatie

De anti-vermoeidheidsmat is gemaakt van premium polyurethaanschuim, dat voor een effectieve demping
zorgt voor maximaal comfort en duurzaamheid. Het waterdichte oppervlak is ontworpen voor langdurige
prestaties en eenvoudig schoonmaken. De anti-vermoeidheidsmat heeft ideale maten, nl. 508 x 762 mm
(20 x 30 inch), groot genoeg voor bewegingsvrijheid en toch compact genoeg om onder uw bureau uit het
zicht te worden weggelegd, wanneer u deze niet gebruikt.

Vermindert het risico van uitglijden en struikelen

De anti-slip onderkant zorgt ervoor dat de stamat op zijn plaats blijft en vermindert het risico van
struikelen. De afgeschuinde rand helpt struikelen te voorkomen terwijl u tijdens uw werkdag beweegt.

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

NB: de anti-vermoeidheidsmat is niet geschikt voor gebruik met hoge hakken die het matoppervlak
kunnen beschadigen.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Vermindert vermoeidheid voor meer comfort tijdens het staan,
waardoor het de ideale accessoire is voor een zit-sta-werkplek of sta-
bureau

• Ervaar meer comfort terwijl u aan uw ergonomische bureau staat

Eigenschappen

• Ergonomisch ontworpen anti-vermoeidheidsmat stimuleert gezonde
beweging voor meer comfort

• Premium polyurethaan biedt een duurzaam kussen waarop men kan
staan en die de belasting van uw voeten, knieën, heupen en rug
vermindert

• Ideale maat: 508 x 762 mm; kan netjes worden weggewerkt onder
het bureau, wanneer u deze niet gebruikt

• PVC met lederen patroon in aantrekkelijk zwart, met laag statisch
oppervlak

• Anti-slip onderkant
• Afgeschuinde rand helpt struikelen te voorkomen
• Waterbestendig oppervlak dat gemakkelijk kan worden

schoongemaakt
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Warranty 2 Years

Speciale opmerkingen
/ vereisten

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

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 51.2 cm [20.2 in]

Gewicht product 1.3 kg [2.8 lb]

Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 77 cm [30.3 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 46 mm [1.8 in]

Package Length 78.3 cm [30.8 in]

Package Width 53.1 cm [20.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - anti-vermoeidheidsmat

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