AV INTRO -08

Avlastningsmatter

Riktige avlastningsmatter er en viktig del av bedriftens HMS arbeid.
Muskel- og skjelettlidelser er det helseproblemet som fører til flest tapte arbeidsdager.
Det forårsaker 20% av alt korttidsfravær og 53% av alt langtidsfravær.

www.rubberstyle.com

Rubberstyle AS produserer/selger et komplett utvalg av avlastningsmatter i høy kvalitet.
Materialets tykkelse, mykhet og utforming avgjør mattens egenskaper. De forskjellige miljøene
mattene skal brukes i vil avgjøre selve materialtypen.
De fysiske egenskapene som slitestyrke, oljebestandighet, kjemikaliebestandighet, brannhemming,
elektrisk isolasjonsevne etc. varierer fra matte til matte. Vi hjelper deg å finne riktig matte til ditt behov. Våre avlastningsmatter kan kuttes og skjøtes slik at de dekker de aktuelle gulvområdene perfekt
og uten svakheter.
Vi anbefaler at du tar kontakt med oss slik at du kan være sikker på at du får riktig matte til ditt behov.
Hvis du ønsker å lære litt om avlastningsmatter før du tar kontakt kan du laste ned vår matteguide
i PDF-format. Der vil du også finne lettforståelige tabeller som viser matter/materialer og bruksegenskaper.
NB! Som de første i Skandinavia kan vi nå tilby avlastningsmatter i mange forskjellige farger.
Nå kan mattene fargeavpasses ditt interiør - eller kanskje du ønsker en matte i bedriftens logofarge?
Avlastningsmattene leveres i en rekke forskjellige materialkvaliteter:
Naturgummi Brukes i miljøer som ikke er i kontakt med olje, fett, kjemikalier, ozon og direkte sollys
(UV). Naturgummi er ekstra slitsterk.
Nitrilgummi Spesielt bestandig mot olje, fett og kjemikalier.
Nitril næringsmiddelkvalitet Laget i nitrilgummi, men leveres i en klar blå farge som raskt avslører
når matten er skitten og bør vaskes.
Neoprengummi Spesielt bestandig mot ozon og sollys, anbefales til utendørs bruk.
Moderat bestandig mot olje, fett og kjemikalier.
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