
Ergonoomilise 
mati eelised

Töötajate heaolu ja ohutus

Hoiab ära haiguspäevi

Tõstab tööviljakust

Hoiab kulusid kokku

Selja- ja jalavaevused on enim levinud terviseprobleemid ning 
nende tõttu võetakse kõige enam haiguslehti
Terves EL-is ning igas tööstusvaldkonnas on tööõnnetuste 
peamisteks põhjusteks libisemised ja kukkumised.   

• Ergonoomiline matt vähendab seisvast tööst tingitud koormust.

• Vähendab koormust liigestele.

• Toetab loomulikku seismisasendit.

• Ennetab jala-, põlve-, puusa- ja alaseljavalude teket.

• Parandab jalgade vereringet.

• Kaitseb külma eest (nt betoonpõrandal).

• Kukkumisel kaitseb nõusid purunemise eest.

Vähendab libisemis- ja 
komistamisohtu

• Mati muster kaitseb libisemise eest.

• Mati mustris olevad augud lasevad vedelikel
matist läbi  imbuda, kuid mati truktuur ei
lase vedelikul põrandale laiali valguda.

• Sertifitseeritud National Floor Safety Institute’i
poolt: kaldservad tagavad ohutuse.

Vähendab märkimisväärselt 
haiguslehtede võtmist

Soovitame kõvast 
põrandast tingitud 
koormuse vähendamiseks 
kasutada ergonoomilisi 
põrandamatte

Pealispinnal 
(mõlemal pool)

tõstetud muster, 
mis annab vaibale
 ergonoomilised 

omadused.



Meie renditeenus:

     Lahendus sobib igasse tööstusharusse.

     Ei nõua investeeringuid.

     Tagatud on pidev mattide vahetamine ja hooldus.

    Mahtu saab paindlikult vastavalt vajadustele kohandada.

    Tagatakse regulaarne kvaliteedikontroll ning 
    Teie töökoht on mustusest puhas.

Ergonoomiline matt

Sobiva lahenduse saamiseks võta ühendust:
SOL Baltics OÜ
Telliskivi 61b
10412 Tallinn
E-mail: myyk@sol.ee
Tel: +372 6 771 551
 www.sol.ee
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VÄRV

Must

Must

Must

MATERJAL

100% nitriilkumm, 
15% taaskasutatud materjalid. 
Kemikaali- ja rasvakindel.

PAKSUS

11,8 mm

11,8 mm

5,5 mm

SUURUS JA KAAL

54 cm x 86 cm  2,46 kg

86 cm x 142 cm / 5,64 kg

85 cm x 300 cm / 10,71 kg

Tegevused, mis suurendavad 
tööalast heaolu, võivad olla 
ka majanduslikult kasulikud

Ühe ergonoomilise mati kogukasu on 6 korda suurem 
kui sellele kulunud summa. Hinnang põhineb 
tööviljakuse suurenemisel ning haiguslehtede arvu 
vähenemisel.

Samal ajal kui tõuseb tööalane 
heaolu ja rahulolu, mõjub see 
hästi ka tööviljakusele

Inimese, kes seisab 8 tundi betoonpõrandal, 
tööviljakus väheneb 33%. Kasutades põrandal 
seda matti, tõuseb tööviljakus kuni 50%.


