
Orthomat® Office 
Mata biurowa

• Najwyższej jakości mata antyzmęczeniowa z pianki o dużej gęstości. 
Zapewnienia odpowiednią równowagę pomiędzy amortyzacją  
i wsparciem dla stóp podczas pracy w pozycji stojącej przy stołach  
i biurkach. 

• Poprawia komfort i zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu i zmęczenia 
wynikające z pracy na twardych podłogach. 

• Wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na zużycie
• Odporna na działanie szerokiej gamy obuwia. 
• Materiał: poliuretan. 
• Grubość: 16 mm. 
• Kolor: czarny.

Wymiary Czarny

0,5 m x 0,8 m OO010001

Maty antyzmęczeniowe
Naukowe argumenty 
Warstwa amortyzująca wymusza niewielkie zmiany pozycji 
stóp (nawet w pozycjach statycznych) i adaptację do miękkiej 
powierzchni, wpływając na poprawę krążenia. Ten subtelny ruch 
wymusza skurcze mięśni w łydkach i stopach, które uruchamiają 
żyły popychając krew z powrotem do serca, jak to się dzieje  
w sposób naturalny, kiedy chodzimy.

Praca w pozycji stojącej na twardej podłodze zwiększa nacisk na 
ścianki żył, serce pracuje ciężej, mogą pojawić się obrzęki nóg. Są 
to warunki, które mogą prowadzić do bólu, zmęczenia fizycznego 
i urazów.  Maty antyzmęczeniowe skutecznie pomagają obniżyć 
ciśnienie i ból oraz znacznie zwiększyć komfort pracy.

Fakty 
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są obecnie 
najbardziej powszechnymi w UE schorzeniami związanymi  
z warunkami wykonywanej pracy. Przewiduje się, że do roku  
2030 obejmą one około 50% populacji.

Ponad 20% pracowników w Europie cierpi na bóle mięśni. 

Prawie 25% skarży się na bóle pleców. 

Niemal 50% skarży się na pracę  w męczących lub wywołujących 
ból pozycjach.

Maty antyzmęczeniowe
Recepcje, biura, sklepy
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Orthomat® Premium
Wyjątkowo wytrzymała mata antyzmęczeniowa

• Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort i doskonałą 
wytrzymałość:
1. Teksturowana górna powierzchnia o wysokiej gęstości – 

odporność na ścieranie i rozerwanie.
2. Dolna warstwa o niskiej gęstości – wysoki stopień amortyzacji.

• Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne – 
mata poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia  
i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne.
• Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na 

stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

Marble Mat
Stylowa mata antyzmęczeniowa o teksturze imitującej marmur

• Dwuwarstwowa mata:
1. Górna trwała powierzchnia PCV imitująca marmur.
2. Dolna piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort  

i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
• Idealne rozwiązanie do miejsc, w których istotny jest wygląd  

i funkcjonalność – hotele, restauracje, sklepy, apteki i inne 
pomieszczenia użyteczności publicznej.

• Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
• Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Grubość: 14 mm.

Wymiary Czarny

0,6 m x 0,9 m MT010001

0,9 m x 1,5 m MT010002

0,9 m x metr bieżący MT010003C

0,9 m x 3 m  MT010004

• Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
• Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Odporność ogniowa zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2002, klasa: Efl.
• Grubość: 12,5 mm.

Wymiary Niebieski Zielony Czarny

0,6 m x metr bieżący - - FF010005C

0,9 m x metr bieżący FF020003C FF040003C FF010003C

1,2 m x metr bieżący - - FF010006C

Maty antyzmęczeniowe
Recepcje, biura, sklepy
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