Golv- och mattskydd
Glasklara och snygga golv- och mattskydd som effektivt skyddar golv och mattor från
slitage och nedsmutsning. Miljövänliga, giftfria och 100% återvinningsbara. Uppfyller EGförordningen REACH´s direktiv och innehåller inga kemikalier som orsakar skadliga effekter
på hälsan eller miljön.

Golvskydd för hårda golv utan pigg
Ett golvskydd skyddar golv och mattor från slitage och nedsmutsning. Det vanligaste är att
använda det vid arbetsplatsen för att skydda golvet från kontorsstolens hjul men ofta utsätts
golven för slitage eller väta även på många andra platser. Ett golvskydd i rätt storlek passar
även i hallen, under blomkrukan, vid kaffe- eller vattenautomaten, skrivaren eller var som
helst där golvet behöver skyddas. Ett golvskydd utan pigg passar hårda golv och mattor samt
riktigt kortluggade mattor.

Standard

Premium

Basic

Ecoline

Storsäljare som ger ett bra skydd
för de flesta golv. Tillverkat av
transparent, miljövänlig, giftfri
och återvinningsbar vinylplast.
Ovansidan är lätt mönstrad.

I samma material som Standard
men i en tjockare kvalitet och
med fasad kant. Används där det
finns risk för lite tuffare slitage.

Tillverkat av transparent, miljövänlig, giftfri och återvinningsbar vinylplast. Ovansidan är lätt
mönstrad och hörnen är snyggt
rundade.

Tillverkat av transparent, miljövänlig, giftfri och återvinningsbar polykarbonatplast som är ett
lite hårdare material än vinyl.
Antiglidbehandlad baksida.

Tjocklek

2,4 mm

Tjocklek

3,4 mm

Tjocklek

2 mm

Tjocklek

1,5 mm

Storlek

Art. nr

Storlek

Art. nr

Storlek

Art. nr

Storlek

Art. nr

100 x 120 cm

517120

90 x 120 cm

517090

100 x 120 cm

517121

90 x 120 cm

671120

120 x 150 cm

517216

120 x 150 cm

517117

120 x 150 cm

517218

120 x 150 cm

671000

120 x 200 cm

520720

120 x 180 cm

517122

Svart
120 x 150 cm

517217

Vid tillverkning kan variationer i storlek och tjocklek förekomma med upp till 2,5% mot angivna mått.

Mattskydd för mattor och mjuka golv med pigg
Mattskydd med piggar passar för mattor och mjuka golv där piggarna griper tag i underlaget
och gör så att mattskyddet ligger still. Ytan gör att kontorsstolens hjul rullar lättare och det
är viktigt att tänka på att storleken är väl tilltagen så att hjulen inte glider över kanten. Det är
också viktigt att kontrollera att piggens längd inte är längre än mattans lugg, då väljer man ett
golvskydd istället. Till riktigt långluggade mattor rekommenderar vi ett extra tjockt Premium
mattskydd.

Standard

Premium

Basic

Ecoline

Med pigg för mattor. Tillverkat
i transparent, miljövänlig, giftfri
och återvinningsbar vinylplast.
Ovansidan är lätt mönstrad.

I samma material som Standard
men i en tjockare kvalitet och
med fasad kant. Används där
det finns risk för lite tuffare slitage och till mattor med riktigt
lång lugg.

Med pigg för mattor. Tillverkat
i transparent, miljövänlig, giftfri
och återvinningsbar vinylplast.
Ovansidan är lätt mönstrad.

Tillverkat av transparent, miljövänlig, giftfri och återvinningsbar polykarbonatplast som är ett
lite hårdare material än vinyl.

Tjocklek

2,7 mm,
pigglängd 6 mm

Tjocklek

3,9 mm,
pigglängd 6 mm

Tjocklek

2,4 mm,
pigglängd 6 mm

Tjocklek

1,5 mm,
pigglängd 4 mm

Storlek

Art. nr

Storlek

Art. nr

Storlek

Art. nr

Storlek

Art. nr

100 x 120 cm

518220

90 x 120 cm

617090

100 x 120 cm

518221

90 x 120 cm

672120

120 x 150 cm

518215

120 x 150 cm

617117

120 x 150 cm

518216

120 x 150 cm

672000

120 x 200 cm

518295

120 x 180 cm

617122

Vid tillverkning kan variationer i storlek och tjocklek förekomma med upp till 2,5% mot angivna mått.

Yoga Sitt och Stå

Foxtrot, textilt golvskydd

En kombination av golvskydd och en ergonomisk avlastande
arbetsplatsmatta. Används vid höj- och sänkbara bord där
man kan variera mellan att stå och sitta. Förutom att skydda
golvet gör golvskyddet att stolshjulen rullar lättare och arbetsplatsmattan ger bättre ergonomi när man står upp. Tillverkat av återvinningsbar vinyl med undersida av Zedlan™.

Foxtrot är ett snyggt textilt golvskydd av polyamid med
langetterad kant och antiglidbehandlad baksida. Ett textilt
golvskydd skyddar effektivt golvet från slitage och nedsmutsning, dessutom dämpar det buller. 5 års garanti mot
genomslitage.

Tjocklek

11,5 mm

Storlek

Art. nr

120 x 150 cm

521000

Tjocklek

6 mm

Storlek

Art. nr

133 x 160 cm

517355

Yoga Sitt och Stå, svart
120 x 150 cm

521005
Kundnr: 5561511907

Matting AB – Verksamhetspolicy för ergonomi,
säkerhet, hälsa, miljö och kvalité.

Matting AB har ett certifierat verksamhetsledningssystem enligt ISO
14001:2015, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. och är anslutna till
FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Garanti Två års tillverknings- och produktionsgaranti om ej annat anges.

Matting AB skall i alla affärer verka för högsta möjliga miljö- och kvalitetsmedvetenhet,
arbeta mot ständiga förbättringar, förebyggande av förorening och i det fall det ges
möjlighet välja det miljövänligaste och minst miljöpåfrestande alternativet. Det gäller
alltifrån intern förbrukning till varor vi köper in, lagerhåller och säljer till våra kunder. För
att tillgodose våra kunders behov och förväntningar är vår ambition att alltid leverera
rätt produkt, med rätt kvalitet, rätt kvantitet, rätt förpackad, i rätt tid, till rätt plats, och
till rätt pris.

är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem
för återvinning av förpackningar

Detta uppnår vi genom:
Se till kunders behov, förväntningar och krav genom ett ständigt förbättringsarbete, för
både produkter och tjänster.
I vår inköpsstrategi prioriteras långsiktiga leverantörsrelationer för att skapa förtroende
och förståelse gällande Mattings kvalitet- och miljökrav. Vi ska prioritera de leverantörer,
som på ett medvetet och strategiskt sätt prioriterar framtagning av mer miljöanpassade
produkter med lång och genomtänkt livscykel. Det är även ett krav att de prioriterade
leverantörerna erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö och en tillverkning där miljöbelastningen minimeras.
Ständiga kontroller och uppföljning av produktkvaliteten.
Ständiga kontroller och uppföljning av leveransprecision.
Vi skall prioritera speditörer som i sin verksamhet verkar för minskad miljöpåverkan.
Motiverade och kunniga medarbetare som kan ta ansvar för och tillgodose kunders högt
ställda förväntningar på problemlösning.

Mattor och miljön Största miljöhänsyn tas vid vårt val av material och tillverkningstekniker. Flera mattor består av återvinningsbara material och i vår miljöplan ingår en
rutin för återtagning av uttjänta mattor för återvinning. Den uttjänta produkten kan
inlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås

MATTING AB

Engagemang och stimulans för medarbetares aktiva deltagande genom att de uppmuntras
att lämna förbättringsförslag och rapportera fel och brister.
Internt ska Matting verka för att alla har en god arbetsmiljö, hög säkerhet, samt att
arbetsplatserna är ergonomiskt utrustade och utformade.
Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssparande och energieffektivt sätt och vi skall
verka för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Vi skall positivt medverka till att användning av förpackningsmaterial minimeras och vi
skall följa utvecklingen av olika miljövänliga förpackningsmaterial för att i förekommande fall använda detta.
Vi skall hålla oss informerade och uppdaterade om miljölagstiftningen inom vårt verksamhetsområde samt att vi skall följa och tillämpa krav och bestämmelser i denna lagstiftning.

2018
års

Anslutningsbevis

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Personalen skall kontinuerligt få information och utbildning gällande nya och förändrade
bestämmelser inom ergonomi, säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.
Det är av yttersta vikt att Matting AB och dess personal uppträder och verkar för att
Matting AB alltid skall vara och uppfattas som ett pålitligt företag, med god affärsetik
och ett medvetet miljö- och kvalitetstänkande.

Kent Carlsson
CEO

Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.

Matting AB Box 514, 441 15 Alingsås.Tel: 0322 - 67 08 00
E-post: info@matting.se www.mattingofficewellness.se

