
GELPRO  
– NewLife Eco-Pro Måtter

Premium anti-træthedsmåtter
Højkvalitetsmåtter udviklet til hospitaler og klinikker

FUNKTIONER OG FORDELE
• Ergonomisk måtte, som reducerer ubehag og 

træthed forårsaget af længerevarende stående 
arbejde

• Miljøvenlig måtte, som er lavet af 1,9 cm 
biopolyuretanskum. Dette er et sikkert og ikke-
absorberende materiale

• One-piece konstruktion med integreret overflade, 
der sikrer optimal hygiejne

• Måtten har antimikrobielle egenskaber og er 
resistent over for væsker og snavs

• Mat overflade, som giver optimal friktion

• Udskiller ikke plastiske affaldsstoffer

• Måtten er lav, har solide kanter og en skridsikker 
bund

IDEEL TIL BRUG PÅ
• Operationsstuer

• Laboratorier

• Røntgenafdelinger

• Apoteker

Produceret af miljøvenligt bioskum,  
som aldrig vil hærde eller miste sin 
dynamiske effekt i modsætning til  

billige vinyl- og gummimåtter. 

ERGONOMISK 
STUDIEVINDER

NewLife Eco-Pro anti-træthedsmåtter blev 
ved et stort universitetsstudie* bevist,  

at være ergonomisk gavnlig for personer 
med stående arbejde. 

Traditionelle måtter, herunder vinyl  
og gummi, har næsten ingen fordele og 

bidrager ikke til en forbedret  
og optimal arbejdsstilling,  
som Eco-Pro måtter gør. 
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GELPRO  
– NewLife Eco-Pro Måtter

Skrå kanter
Måtterne har solide kanter, der 

reducerer risikoen for fald

Skridsikker bund
Overfladen er certificeret af 
National Floor Safety Institute

Integreret overflade
Plet- og punkteringsresistent 
overflade, som forhindrer 
absorption af snavs og væsker

Premium komfort
Proprietær Cellulon Core teknologi, 
så den ikke mister formen over tid

Mat overflade
Giver optimal friktion

Holdbar
Produceret i 
kvalitetspolyuretanskum

Antimikrobielle
Egenskaber fordrer  
optimal hygiejne

Miljøvenlig
Produceret af Bioskum  
– en plantebaseret ressource,  
der ikke udskiller affaldsstoffer

1,9 cm tyk

STØRRELSER

Fås i sort Den integrerede overflade  
giver optimal friktion

”MR-medarbejderne elsker måtten!  
Vi placerede måtten i MR-kontrolrummet, hvor størstedelen af 

lægerne står, mens de scanner patienterne.  
MR-personalet bemærkede mindre træthed i nedre ryg,  

ben og fødder, mens de stod på måtten! ”

Tom Behr, MS, R.T. (R) (CT) (MR) Grand Blanc, Michigan


