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Zalety

Ergonomia oraz
najlepsze właściwości

Dostosowanie
rozwiązań

do wymogów klienta

Konkurencja

Szybka utrata właściwości
przeciw zmęczeniu

Wyższe koszty zdrowotne
i bezpieczeństwa

Piankowa powierzchnia maty
szybko wgniata się pod

wpływem nadmiernego ruchu

Układanie dużej maty z
mniejszych kawałków

utrudnia montaż

Nachodzące na siebie kawałki mat

Czasami kawałki mat nie
pasują do siebie prowokując

niebiezpieczne potknięcia

Ergomaty zapewniają najlepsze właściwości 
ergonomiczne dla pracowników. 
Udowodniono znakomity wpływ ergomat na 
zdrowie pracowników poprzez stymulację 
krążenia krwii, zapobieganie skurczom, 
redukcję zmęczenia oraz zapobieganie 
wypadkom w pracy. Co to oznacza dla 
pracodawcy? Redukcję chorób wśród 
pracowników, bumelanctwa a w konsekwencji 
redukcję kosztów pracodawcy, wzrost 
wydajności oraz powiększenie zysków.

Ergomat daje najlepszą gwarancję na rynku 
( aż do 12 lat!), ponieważ maty produkowane 
są z najwyższej jakości materiałów. 
Ergonomiczne, odporne na wilgoć/środki 
chemiczne maty wykonane są w 100% z gumy 
nitrylowej. Natomiast ergonomiczne maty 
przeznaczone do suchych miejsc wykonane 
są w 100% z poliuretanu.

Znakomita większość fabryk samochodowych 
wykrzystuje od lat udogodnienia związane z 
posiadaniem mat ergonomicznych. Co więcej 
nie ma konieczności ich częstej wymiany z 
powodu utraty sprężystości lub przedarcia, 
eliminując koszty wymiany (ciągłość pracy). 

Ergomaty dostępne są w wielu 
standardowych rozmiarach i dostosowanych 
szerokościach, długościach i kształtach 
dopasowujących się do właściwych wielkości 
w miejscu pracy. Odpowiedniej wielkości 
mata zapobiega niebezpiecznym potknięciom 
w pracy.
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Zalety

Rozwiązania dla
wrażliwych środowisk

Wszystkie
krawędzie fazowane

Konkurencja

Żadna inna firma nie oferuje
projektowania mat ergonomicznych

według specyficznych
potrzeb klienta

Użycie dwóch różnych materiałów
powoduje różne reakcje w 
oddziaływaniu ciężaru na

powierzchnię maty. Prowadzi to do
podwijania się brzegów maty.

Podwinięte I postrzępione brzegi
niosą za sobą ryzyko

niebezpiecznych potknięć
pracowników.

Wyróżniamy liczne rodzaje mat 
ergonomicznych o różnych właściwościach: 
ESD (anty-statczne), ognioodporne, odporne 
na chemikalia, anty-poślizgowe, chroniące 
przed zimnem, absorbujące wstrząsy, itp. 
Można dopasować matę do własnego 
specyficznego otoczenia aby uzyskać jak 
najlepszy ergonomiczny efekt. 

Ergomaty posiadają fazowane krawędzie na 
wszystkich brzegach aby zneutralizować 
ryzyko potknięcia. Krawędzie wykonane są z 
tego samego materiału co pozostała część 
maty. Ergomaty nie pęcznieją ani nie kurczą 
się, pozostają zawsze równe w stosunku do 
podłoża.

Ergomat jest liderem w dopasowywaniu rozwiązań ergonomicznych do konkretnych środowisk pracy.  
Potwierdza to bogata oferta innowacyjnych mat ergonomicznych, praktycznie nieograniczone możliwości 
dopasowywania, najwyższej jakości materiał oraz gwarancje. Dział Sprzedaży Ergomat nastawiony jest 
na współpracę oraz profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniej maty, zapewnia szkolenia 
produktowe oraz niezbędne próbki, a także jest w stanie odpowiedzieć na niestandardowe oferty.
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