GELPRO

– NewLife EcoPro mattor

Premium anti-trötthets mattor
Högkvalitets mattor utvecklade till sjukhus och kliniker
FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• Ergonomiska mattor som reducerar trötthet och
obehag förorsakat av långvarigt stående arbete
• Miljövänlig matta tillverkad av
biopolyuretanskum. Materialet är icke
absorberande
• One-piece konstruktion med integrerad yta som
säkerställer optimal hygien
• Mattan har antibakeriella egenskaper och är
resistent mot vätskor och smuts
• Matt yta som ger optimal friktion
• Avger inte avfallspartiklar
• Mattan är låg med solida kanter och är halkfri

IDEELL TILL ANVÄNDNING PÅ
• Operationssalar
• Laboratorier
• Röntgenavdelningar
• Apotek

PRISBELÖNAD
I STUDIE

New-Life Eco-Pro anti trötthetsmattor blev
under en stor universitetsstudie bevisade
att vara ergonomiska och ändamålsenliga
till personer med stående arbetsposition.
Traditionella mattor i vinyl och gummi
har färre fördelar och bidrar inte till en
förbättring av arbetspositionen.

*Studie utfört av Texas A&M University

Tillverkad av ett miljövänligt bioskum som
inte härdar eller förlorar sin dynamiska
effekt jämfört med billiga vinyl och
gummimattor.

GELPRO

– NewLife Eco-Pro Mattor
Matt yta

Ger optimal friktion

Hållbar

Antimikrobiella

Framställda av
kvalitetspolyuretanskum

Egenskaper som ger
optimal hygien

Sneda kanter

Mattorna har sneda kanter som
reducerar risken för fall

Tillverkade av Bioskum
- ett plantmaterial som inte
avger avfallspartiklar

1,9 cm tjock

Halkfri botten

Ytan är certifierad av
National Floor Safety Institute

Fås i svart färg

Miljövänliga

Integrerad yta

Fläck- och punkteringsresistent
yta som förhindrar absorption
av smuts och vätskor

Premium komfort

Proprietary Cellulon Core technology
- förlorar inte sin form med tiden

Den integrerade ytan
ger optimal friktion

STORLEKAR
91 x 61 cm

81 x 51 cm

121 x 51 cm

152 x 91 cm

43 x 33 cm

183 x 51 cm

”MR personalen är mycket nöjda med mattan!
Vi placerade mattan i kontollrummet där den största delen
av personalen står upp under tiden de scannar patienterna.
Personalen märkte betydligt mindre trötthet i nedre rygg,
ben och fötter under tiden de de stod på mattan!”
Tom Behr, MS, R.T. (R) (CT) (MR) Grand Blanc, Michigan
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