Stoleunderlag
Gennemsigtige og flotte stoleunderlag, som effektivt beskytter gulve og tæpper fra
slitage og snavs. Mattings stoleunderlag er miljøvenlige, giftfrie og kan genbruges 100%.
Samtlige stoleunderlag følger EU’s REACH direktiver og indeholder ingen kemikalier, som er
skadelige for helbredet eller miljøet.

Hvilket stoleunderlag skal
jeg vælge?
Tænk på, at størrelsen på stoleunderlaget skal
være stor nok til, at hjulene ikke ruller ud
over kanten, når du rejser dig
op fra stolen. Læs mere om
stoleunderlag på
www.matting.dk

Produkt

Til parket/
Til
hårde
gulvgulve/tæpper
tæpper.
med kort luv.

Standard uden pigge

x

Premium uden pigge

x

Ecoline uden pigge

x

PET uden pigge

x

Piglængde

x
x
x

Premium med pigge

x

Ecoline med pigge

x
x

Ergonomisk.
Til gulvAntiPerfekt til
tæpper med
glid
hæve-sænke
lang luv.
borde.

x

Standard med pigge

Yoga Sid og Stå

Til specielt
udsatte
gulve.

x

6 mm
x

x

6 mm
4 mm
x

Stoleunderlag til hårde gulve uden pigge
Et stoleunderlag beskytter gulve og tæpper fra slitage og snavs. Normalt bruger man det ved
skrivebordet, for at beskytte gulvet mod stolens hjul, men ofte udsættes gulvet for slitage eller
fugt på andre steder også. Et stoleunderlag i den rette størrelse kan med fordel placeres i entréen, under potteplanten, ved kaffe- eller vandautomaten, under printeren eller hvor nu gulvet er udsat. Et stoleunderlag uden pigge passer til hårde gulve, samt gulvtæpper med kort luv.

Standard

Premium

Ecoline

PET

Storsælgeren som giver en god
beskyttelse til de fleste gulve.
Fremstillet af miljøvenlig, gennemsigtig, giftfri og genbrugelig vinylplast. Overfladen er let
mønstret.

I samme materiale som Standard, men i en tykkere kvalitet
og med faset kant. Bruges hvor
gulvene er specielt udsatte.

Fremstillet af gennemsigtig,
miljøvenlig, giftfri og genbrugelig polykarbonat, som er lidt
hårdere i materialet end vinyl.
Antiglidbehandling på undersiden.

Fremstillet af genbrugte PET
flasker; gennemsigtig, miljøvenlig og giftfri. Egenskaber og
udseende minder om Ecoline.
Den lille størrelse kan med fordel bruges under urtepotter eller ved kaffeautomaten.

Tykkelse
Størrelse

2,4 mm
008 NR  .R

Tykkelse
Størrelse

3,4 mm
008 NR  .R

Tykkelse
Størrelse
 X  CM

1,9 mm
008 NR  .R

100 x 120 cm

  517120

90 x 120 cm

  517090

120 x 150 cm

  517216

120 x 150 cm

  517117

Størrelse

120 x 200 cm

  520720

120 x 180 cm

  517122

90 x 120 cm

  679012

100 x 150 cm

  671215

  671

Tykkelse

2 mm
008 NR  .R

*Specialstørrelser stanses en gang om
måneden. Lev.tiden kan variere.
Ved fremstilling kan variation i størrelse og tykkelse afvige med 2,5% fra de angivne mål.

Stoleunderlag til gulvtæpper med pigge
Stoleunderlag med pigge passer til gulvtæpper og bløde gulve, eftersom piggene går ned i
underlaget og holder stoleunderlaget fast. Overfladen gør, at kontorstolens hjul ruller lettere.
Vigtigt ved valg af størrelse på underlaget er, at man lægger til lidt ekstra, så stolen ikke ruller
ud over kanten. Ligeledes er det vigtigt, at kontrollere piggenes længde, så de ikke er længere
end luven på tæppet. Til rigtigt tykke gulvtæpper anbefaler vi et Premium stoleunderlag.

Standard

Premium

Ecoline

Med pigge til gulvtæpper.
Fremstillet af miljøvenlig, gennemsigtig, giftfri og genbrugelig vinylplast. Overfladen er let
mønstret.

I samme vinylplast som Standard, men i en tykkere kvalitet
og med faset kant. Anbefales
hvor gulvene er specielt udsatte
samt til tykke gulvtæpper.

Fremstillet af miljøvenlig, gennemsigtig, giftfri og genbrugelig polykarbonat, som er et lidt
hårdere materiale end vinyl.

Tykkelse
Størrelse

008 NR  .R

100 x 120 cm

  518220

120 x 150 cm

  518215

120 x 200 cm

Tykkelse

2,5 mm,
piglængde 6 mm

  518295

Tykkelse
Størrelse

3,8 mm,
piglængde 6 mm
008 NR  .R

90 x 120 cm

  617090

120 x 150 cm

  617117

120 x 180 cm

  617122

Størrelse
 X 
cm

2,3 mm, piglængde
4 mm
008 NR  .R
  672

*Specialstørrelser stanses en gang om
måneden. Lev. tid kan variere.
Ved fremstilling kan variation i størrelse og tykkelse afvige med 2,5% fra de angivne mål.

