
PRODUKTKATALOG 
AFLASTNINGSMÅTTER
2022-2023 

Se mere på MÅTTESHOP.DK



Aflastningsmåtter til stående arbejde er et vigtigt redskab 
på kontoret, i butikken, på lageret, i køkkenet eller andre 
stående arbejdspladser. 

En ergonomisk ståmåtte er perfekt til at aflaste ben, knæ 
og led når man står op og arbejder. En aflastningsmåtte 
fordeler belastningen på dine fødder, så det ikke læn-
gere er ubehageligt at stå op i længere tid af gangen. 
Samtidig øger det forbrændingen og blodcirkulationen 
når du står op frem for at side ned. Det giver en bedre 
komfort, og reducerer trætheden i muskler og led. 

Måtterne har også en isolerende egenskab så de samti-
digt beskytter mod kulde fra gulvet. 

De slidstærke aflastningsmåtter er fremstillet i gummi som 
giver en skridsikker overflade hvor man kan stå sikkert fast.

Flere af måtterne har også antibakterielle egenskaber og 
bliver ikke nedbrudt af olie, fedt og lignende.

AFLASTNINGSMÅTTER
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Kleen-Thru Plus connectors kan tilkøbes til 
at forbinde dine Kleen-Thru Plus-måtter.

(432,00 + moms)

(328,00 + moms)

KLEEN-THRU PLUS

Størrelser:   60 x 86 cm, 86 x 143 cm

Priser fra:

DKK 540,00

Let vaskbar aflastningsmåtte i gummi 
med huller til vandafløb. Velegnet til 
køkkener og barområder.

KLEEN-FOAM

Størrelser: 
45 x 70 cm, 70 x 135 cm

Priser fra:
DKK 410,00

Kleen-Foam-måtten er en enkel og 
effektiv måde at aflaste medarbej-
dere, der udsættes for træthed forår-
saget af at stå op i længere perioder.
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(632,00 + moms)

KLEEN-KOMFORT

Størrelser: 
60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285

Priser fra:
DKK 870,00

Denne industrielle måtte er en slid-
stærk gummimåtte der giver et frem-
ragende greb og aflastning for dine 
muskler og led på samme tid.

(696,00 + moms)

Størrelser: 
55 x 78 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285

Blød aflastningsmåtte til stående me-
darbejdere. Kombineret med en stil-
fuld, blød nylonoverflade giver den 
ekstra komfort under fødderne.

Priser fra:

DKK 790,00 

KLEEN-KOMFORT SOFT

4



(704,00 + moms)

(596,00 + moms)

KLEEN-KOMFORT SAFETY

Størrelser: 
60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285

Priser fra:
DKK 880,00

Denne måtte er designet til at frem-
hæve potentielle farer, hvor måtten er 
placeret. Klare gule kanter øger syn-
ligheden omkring farlige områder.

KLEEN-KOMFORT OFFICE

Størrelser: 
55 x 78 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285

Priser fra:
DKK 745,00

Aflastningsmåtte til kontor og andre 
områder på arbejdspladsen, hvor 
der er behov for øget komfort til fød-
derne.
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(416,00 + moms)

KLEEN-KUSHION

Størrelser: 
60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285

Velegnet til inden- og udendørs brug, 
vådområder, kemisk produktion, køk-
ken og kantine, værksted, eller andre 
steder, hvor der arbejdes stående.

Priser fra:

DKK 520,00 

KLEEN-KOMFORT DESIGN

Størrelser: 
55 x 78 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285

Priser fra:

DKK 990,00

Denne ergonomisk aflastningsmåtte 
kan printes med dit eget design, 
hvilket gør den perfekt til firmalogoer 
eller sikkerhedsmeddelelser.

(792,00 + moms)
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 Se mere på vores hjemmeside MÅTTESHOP.DK hvor vi også tilbyder:

• Logo- og reklamemåtter

• Indgangsmåtter

Måtten indeholder ingen PVC.

Europæisk standard EN 13501-1 reagerer 
på brandklasseproceduren for alle produkter 
og komponenter.

Måtten kan støvsuges.

Mulighed for eget design med farver.

Kan rengøres med en højtryksrenser.

Måtten kan let rystes for skidt og snavs.

Måtten kan vaskes ved 60 grader.

Måtten modstår falmning efter udsættelse for 
sollys eller ultraviolet lys.

Måtten kan damprenses.

Måtten kan støvsuges.

Måtten kan fejes.

Måtten kan holde til gulvvarme.

Måtten har 2 års garanti.

Måtten er produceret i EU.

Opfylder kravene for ergonomiske  
standarder.

Godkendt af National Floor Safety Institute 
(NFSI)

• Udendørsmåtter

• Sikkerhedsmåtter
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