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Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser?
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«I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er 15-20 
prosent av befolkningen plaget. 

Det er en utbredt oppfatning at de vanligste årsakene til muskel-skjelettplager er uheldige 
ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som 
handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og 
belastningsskader hos ansatte, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva 
som er god ergonomi.» Ref. Arbeidstilsynet. 

«Muskel- og skjelettlidelser er det helseproblemet som fører til flest tapte arbeidsdager og 
dermed produksjonstap med store kostnader for norsk arbeidsliv.»

«Belastningslidelser oppstår når muskler, sener og/eller ledd utsettes for en påkjenning 
eller belastning som over tid, intensitet eller type overskrider det musklene, senene eller 
leddene kan tilpasse seg. Det er ikke en enkelt årsak til disse lidelsene, men et samspill av 
flere.» NOU 1991.

Det er bedre for mennesket å stå enn å sitte, forutsatt at det står på et dertil egnet mykt 
underlag.
«Stå på bena – bli eldre! Stillesitting kan forkorte livet ditt. Stå på bena, så holder du deg 
lenger på bena! Å stå på sine to ben kan være av avgjørende betydning for hvor gammel 
du blir.» Ref. britiske forskere.

«Å sitte er like ille som å røyke. Å sitte gjør noe med prosessene i musklene, med 
blod-sukkeret og insulinet i kroppen. Dette gjør at risikoen for å utvikle diabetes øker 
ved langvarig stillesitting. Høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer kan bli et annet 
resultat». Ref. professor James A. Levine, Mayoklinikken, USA.

«Ved å forebygge mer kan vi reparere mindre». Ref Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003)

Alle som har et stående, dels gående arbeid på et hardt gulv, anbefales å bruke 
avlastningsmatter. Hjelper bruk av avlastningsmatter? «Den subjektive effekten av å
bruke avlastningsmatter er relativt godt dokumentert. Man har bl. a. funnet at rapporterte 
smerter og tretthet i nedre del av rygg (og legger) er signifikant høyere hos ansatte som 
står på harde gulv enn på myke underlag. I tillegg har det vært gjort objektive funn
på økt hevelse/ødem hos ansatte som står på harde gulv i lengre 
perioder (over fire timer). Effekten av avlastningsmatter er i stor 
grad relatert til materialets elastisitet, mykhet (dybde før 
underlaget er nådd) og energiabsorbsjon. Matter med økt 
elastisitet, lavere energiabsorbsjon og økt mykhet har vist 
å ha en positiv effekt på ubehag og tretthet i rygg og 
legger.» Ref. NEF

Litteraturhenvisninger: 
- www.floortec.no
  Brosjyrer – Avlastningsmatter – StandingSmart_ProfRedTaiar_2012 
- www.hyxcc.com/how-anti-fatigue-matting-can-help 10-29-2013
- www.healthyvain.com/a-simple-way-to-prevent-musculoketal-
  disorders/ 01-02-2014
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Muskel- og skjelettlidelser koster det norske 
samfunn 185 milliarder årlig ifølge Helse-
direktoratet. Det tilsvarer kr. 70.000,- årlig i 
gjennomsnitt pr. arbeidsplass og 15% av 
statsbudsjettet for 2016.
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Årskostnader 1996 ved Helse, Miljø og Sikkerhetsproblemer
regnet pr. sysselsatt

Kilde: TØI (Transportøkonomisk institutt) 377/1997

(Arbeidsgiverforeningen SFO, Stockholm)
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Står og går du på harde gulv i jobben?
– eller har du kolleger som gjør det? Vi har løsningen!

Hvis du velger å stå og gå på myke,
helsebesparende avlastningsmatter eller
-løpere, vil du forebygge mulige muskel- og
skjelettlidelser, åreknuter og sykefravær.

Du blir ikke så trett og sliten fordi mattene
bidrar til økt oksygentilførsel til muskulaturen
og demper belastningen i skjelettet.

Vitenskapelige tester har vist at - sgnintsalva
oks nne tkeffe ednetsalva errøts rah rettam 

ved stående arbeid.

Muskel- og skjelettlidelser - orpesleh ted re
blemet som fører til flest tapte arbeidsdager og
dermed stort produksjonstap.

t utgjør 46 % av det totale sykefraværet ogeD
33 % av uførepensjonene ifølge “Et muskel-
og skjelettregnskap” utgitt av Oslo Universitets-
sykehus - Ullevål. Se www.formi.no

Det er billigere å forebygge enn å reparere.

Investeringer i forebyggende, ergonomiske
arbeidsmiljøtiltak har vist seg å gi bedre
trivsel, lavere sykefravær og høyere

åp regnintsakva ttig rah etteD .tetivit kud orp
mellom 500-1000 % etter 5 års bruk.

Vi har Norges beste utvalg i matter og løpere
fra markedets billigste til de beste som dekker
de fleste behov med inntil  års garanti.

Over 13.000 fornøyde bedrifter bruker våre
matter.

Mindre 
nakkesmerter

Øker
blodsirku-
lasjonen

Ryggen
fungerer
bedre og
blir min-
dre stiv
og vond

Øker
oksygen-
opptaket i
muskula-
turen

Bidrar til vel-
være i lår-
muskulaturen

Bidrar til 
velvære i legg-
muskulaturen

Mindre
fotsmerter
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Hva skjer i menneskekroppen?

Når mennesket står på hardt underlag:

Når et menneske står på et hardt underlag av betong eller keramiske fliser, vil 
leggmusklene være konstant spent (statisk muskelspenning) for å motvirke gravitasjons-
kreftene og holde personen i en oppreist stilling.

Når musklene er konstant spent, er blodsirkulasjonen begrenset. På kort sikt vil dette 
forårsake tretthet og ubehag. På lang sikt kan dette forårsake åreknuter og kroniske 
legg- og ryggsmerter i nedre del av ryggen.

Når mennesket står på avlastningsmatte:

Når et menneske står på en avlastningsmatte vil mottrykket mellom føttene og gulvet
kunne reduseres med ca. 47 % (DIN 18032). Trykkbelastningen i fot-, kne- og hofteledd
samt nedre ryggsøyle blir mindre. Musklene vil kontinuerlig spennes og avspennes på
grunn av det myke underlaget (dynamisk muskelarbeide). Venepumpefunksjonen aktive-
res. Dette bidrar til økt blodsirkulasjon og økt oksygentilførsel til musklene og hjernen.
Hjernen er kroppens største oksyngenforbruker. På kort sikt reduserer dette trettheten og
øker velbehaget og trivselen. På lang sikt reduseres generell tretthet. Mulige åreknuter, 
opphovning og utflating av føttene og mulige problemer i ben og rygg forebygges.

«Mennesket er skapt for bevegelse på et
mykt og trygt underlag…»

«Det er rett og slett billigere å forebygge enn å reparere…»
Statoil

«Menneskets helse må gå foran alt…»
Thorbjørn Jagland
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SIRKULASJONSSYSTEMET

Blodet strømmer fra hjertet gjennom blodårene til kroppens ytterpunkter. Når du går, 
pumpes det tilbake gjennom venene som følge av samarbeid mellom venene og
musklene. Denne mekanismen kalles venepumpefunksjonen. Når du står, vil tyngde-
kraften medvirke til væskeansamling i ben og føtter, og på grunn av redusert

åp kkyrt tkø lit rerøf etteD .nepmupenev i netetivitkeffe seresuder tetivitka leksum
arterieveggene, noe som gir langtidsskader og opphovning som igjen fører til 
smerter og ubehag.

Hvordan venepumpen virker
Figuren til venstre viser en hvilende muskel (rød) inntil en vene. Klaffer i venen sørger
for at blodet strømmer nedenfra og oppover men ikke omvendt (se pilene).
På figuren til høyre trekker muskelen seg sammen og danner et trykk på siden av
venen. Dette får blodet til å strømme oppover gjennom 
klaffen over mens klaffen under stenges for å sikre god 
sirkulasjon mot hjertet.

Skadde vener
Å stå på hardt underlag over lang tid vil føre til skadde vener.
Skadene fører til at presset på innsiden av venene bygger
seg opp, noe som igjen gjør at venesidene utvider seg. 
Etter lang tid blir venen permanent utvidet og seglene som
utgjør klaffene klarer ikke lenger å trekke seg sammen.
Som illustrert på figuren nederst til venstre medfører dette at
blodet strømmer gjennom klaffene selv om det ikke skal.

Konsekvensene av denne skaden er alvorlig og irreversibel.
Resultatet blir åreknuter og redusert blodsirkulasjon.

Det termografiske bildet (under) viser på figuren til venstre at blodsirkulasjonen er lav
når man står på et hardt underlag. Står man på en egnet avlastningsmatte, (figuren til
høyre) vil sirkulasjonen øke.
Man blir mindre trett og 
sliten.
Yteevnen øker.



Fordeler ved bruk av
Floor-Tec myke, helsebesparende
avlastningsmatter og -løpere
Fordeler for bruker:

1. Stimulerer blodsirkulasjonen og oksygentilførselen til muskulaturen
2. Tretthet og smerter i ben og rygg reduseres
3. Reduserer hvilebehovet
4. Mottrykket mellom føttene og gulvet kan reduseres med inntil 47% (DIN 18032)
5. Reduserer slitasjen i alle ledd (fot-, kne-, hofte- og nedre ryggsøyle)
6. Reduserer og forebygger mulige lidelser og skader i skjelett og muskulatur som ellers

kan resultere i varige plager og sykefravær
7. Reduserer og forebygger risiko for åreknuter
8. Reduserer energiforbruket i kroppen. Testet i Norge (Fysioterapihøyskolen), Danmark,

England, Tyskland og USA
9. Reduserer faren for skli- og fallulykker

10. Bedre arbeidsmiljø skaper trivsel og velvære
11. Øker arbeidslysten

Fordeler for arbeidsgiver:
1. Reduserer og forebygger sykefraværet
2. Skaper bedre trivsel, gir arbeidsglede og positive medarbeidere
3. Øker den fysiske reaksjons- og yteevne
4. Reduserer gjennomstrømningen  av arbeidskraft (mindre turnover)
5. Reduserer faren for ulykker og skader på personell og gjenstander
6. Bedre forutsetninger for å øke produksjonsvolumet
7. Bidrar til kvalitetsforbedring og redusert feilproduksjon
8. Reduserer behovet for ekstrahjelp
9. Reduserer slitasjen på og behovet for arbeidssko

10. Markerer arbeidsplassen
11. Eliminerer gulvslitasjen der det ligger matter
12. Reduserer risikoen for erstatningsansvar overfor arbeidstager ved skader og varige 

mén (ref. Lov om Yrkesskader)
13. Gir meget god avkastning på investert kapital – minst 100 til 200 % pr. år
14. Avlastningsmatter anbefales av Arbeidstilsynet (ref. Tenk på helsa når du står og jobber

– best. nr. 430 b)
15. Anskaffelse av Floor-Tec helsebesparende avlastningsmatter og -løpere anses som et 

godt tiltak i tråd med «Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetskontroll i 
virksomheter», som trådte i kraft 06.12.1996

16. Investeringen vil beløpe seg til kun mellom kr. 0,10 og kr. 1,60 pr. dag pr. bruker 
avhengig av mattevalg, hvis den avskrives over 5 år og 230 arbeidsdager pr. år

17. Høy slitasjestyrke gir lang levetid og lave investeringsomkostninger.
Vi gir inntil 12 års garanti

18. Over 13.000 bedrifter i Norge bruker Floor-Tec matter med meget gode resultater 
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PRODUKT 
Vi har Norges største utvalg i avlastningsmatter, 

Her er et  

PRODUKT- ERGOMAT INFINITY B
ERGOMAT AB
ERGOMAT AFB
ERGOMAT B

  ERGOMAT INFINITY S
ERGOMAT AFS
ERGOMAT BASIC S

 CUSHION TRAX MARBLE PEBBLE TRAX DIAMOND SOF-TRED AIRUG
NAVN  SOF -TYLE SOF-TRED

   
  

Materiale/ Polyuretan Polyuretan Vinyl Gummi Styren/ Vinyl Vinyl Vinyl
egenskaper: butadien-

gummi

Garanti/år 12 - 8 - 5 - 3 12 - 5 - 3 3 3 3 1

Olje/kjemikalie-
bestandighet 2 2 2 3 3 2 2 2

Varme-
bestandighet 3 3 2 2 1 3 3 3

Kulde-
bestandighet 1 1 2 2 2 2 2 2

Vann-
bestandighet 3 3 3 3 3 3

Optimal ergonomi
Avlastningseffekt 1 2 1 2 2 2 2 2

Drenerende 2 2 3 3 3 3 3 3

Skli-
reduserende 1 1 1 2 1 2 2 2

Elektrisk
avledende 2 2 3 3 3 3 3 3

Fargevalg sort

Høy
slitasjestyrke 1 1 2 2 2 2 3 3

Lav vekt 1 1 2 3 3 1 1 1
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MATTER BEREGNET FOR TØRRE GULV

Brukssteder:

Tørre gulv 1 1 1 1 1 1 1 1

Våtrom 3 3 3 3 3 3

Mekanisk 1 1 1 2 1 1 2 2

Næringsmiddel 2 2 3 3 3 2 3 3

Laboratorier 1 1 2 1 2 1 2 2

Kjøkken 1 1 3 2 3 3 3 3

Resepsjon 1 1 2 1 2 2 2 2

Treforedling 1 1 1 1 2 1 2 2

1 = Anbefales/best     2 = Kan benyttes     3 = Anbefales ikke/mindre egnet

  
 

  
  

  
   

  

  
  
 

 

AFB = 2
AB = 3

Basic B = 3
INFINITY = 3  

grå
sort

sort/gul

grå
sort

sort/gul

grå
sort

sort/gul

  
 

 

AFS = 2
Basic S = 3

   

grå, sort,
sort/gul 7

ERGOMAT
OPTIMAL

koksgrå

INFINITY = 3

AFB = 1
AB = 3

BASIC B = 3
EXTREME INFINITY B = 3

AFS = 1
BASIC S = 1
INFINITY = 3

koksgrå



OVERSIKT
 fra de rimeligste til de beste. Inntil 12 års garanti.
lite utvalg

ERGOMAT ERGOMAT ERGOMAT ERGOMAT ERGOMAT ERGOMAT SANITOP SANITOP SKYSTEP
NITRIL SOFTLINE INDUSTRY NITRO PLANO AQUA

Nitril- Nitril- Nitril- Nitril- Nitril- EPDM Natur- Natur-
gummi gummi gummi gummi gummi gummi gummi

75% nitril

3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

grå
grønn sort sort sort sort sort rød, rød
sort blå

1 1 1 1 1 1 2 2 2

1 1 3 1 1 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3 1 1 1 2

1 1 1 1 1 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2

1 1 3 1 1 1 3 3 3

1 1 2 1 1 1 1 1 1
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MATTER BEREGNET FOR V TE GULV

grå, blå,
grønn, rød

Natur-
gummi

75% nitril
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Avlastningsmatter for tørre gulv

Ergomat Infinity B  
Ergomat AB  
Ergomat AFB  
Ergomat Basic B 

Anvendelse:
For stående og gående personell
der det kreves best mulig 
avlastning og slitasjestyrke. AB =
Antistatic Bubble. Ergomat
Superelastic AFB = Antistatic,
Fireretardant, Bubble er antistatisk,
brannhemmende og tilfredsstiller
kravene i DIN 4102 B1.

Størrelser:
Standardstørrelse er 60 x 90 cm.
Skrå sidekanter. Mattene sveises
sammen av produsenten til ønsket
lengde og bredde med skrå eller
rette sidekanter etter ønske.

Tykkelse: 15 mm

Vekt: 60 x 90 cm 2,5 kg

Farge:   Koksgrå
     

  Overflate: Halvkuleformede
topper (bobler).

Underside: Ergomat AB og AFB 
har sklisikker 
underside. 

Materiale: Ekspandert polyuretan
(PUR)

Fordeler: Meget god avlastning.
AB har høy slitestyrke. 

Garanti: Infinity B = 12 år.   
AB = 8 år, AFB = 5 å

r, 
Basic B = 3 år.
Lav vekt, lett å flytte.
Se eget datablad for 
Ergomat logomatter.

Ergomat Infinity S 
  

 

Anvendelse:
For stående og gående personell der
det kreves å kunne trille traller og 
ha lettere renhold. Ergomat AFS 
= Antistatic, Fireretardant, Smooth 
har flat overside og er antistatisk og
brannhemmende ifølge DIN 4102 B1. 

Størrelser:
Standardstørrelser er 60 x 90.
Skrå sidekanter. Mattene sveises
sammen av produsenten til ønsket
størrelse med skrå eller rette 
sidekanter etter ønske.

Tykkelse: 11 mm

Vekt/stk.: 60 x 90 cm 2,1 kg

Farge: Mørk grå.

Overflate: Sirkelformede flate 
forhøyninger.

Underside: Ergomat 
AFS og Basic S har
rektangulære hulrom.

Materiale: Ekspandert polyuretan
(PUR).

Fordeler:
God avlastning. Høy slitasjestyrke.
Enkelt renhold. Lav vekt. Lett å flytte.
Lett å trille over. 

Garanti: Infinity S = 12 år.  
AFS = 5 år
Basic S = 3 år

Se eget datablad.

Ergomat Optimal

Anvendelse:
For stående og gående personell der
det kreves enklest mulig renhold og
stort fargevalg.

Størrelser:
Standardstørrelser er 61 x 91 og 
91 x 152 cm. Skrå sidekanter.
Mattene leveres på rull i breddene
46, 61, 91 og 122 cm i ønsket
lengde med skrå sidekanter inntil
18,3 meter.
Alle ønskede størrelser.

Tykkelse: 12 og 15 mm 

Farge:

Overflate: Jevn blank 

Underside: Slett.

Materiale:
 
 

Fordeler:
Enkelt renhold.

 
Fargevalg.

God
 
slitasjestyrke.
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års garanti.

 

Garantien gjelder ikke hvis det brukes 
stoler på.

Cushion Trax

Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Standardstørrelser er 61 x 91 og 
91 x 152 cm.
Skrå sidekanter. Mattene leveres på

       
    

  

Tykkelse: 14,3 mm. 
Kan også leveres i 
25,4 mm tykkelse.

Vekt: 5,5 kg pr m

Farge: Ensfarget i grå og
sort, alternativt med
gule varselkanter.

Overflate: Diamantmønstrede 
opphøyninger.

Underside: Slett.

Materiale: To lag hvorav det
øverste er i myk,
massiv vinyl.
Underlaget er i
ekspandert Nitricell .

Fordeler:
Meget god avlastning. 
God slitasjestyrke. 3 års garanti.
Lav vekt. Lett å flytte.

Ergomat AFS
Ergomat Basic S

rull i breddene 61, 91, 122 og 152 
cm i ønsket lengde med skrå
sidekanter inntil 22,8 meter.

Marmormønstret i grå, sort,
blå, lys olivengrønn og i 
ensfarget grå, mørk grå og
sort.

To lag hvorav det øverste er i 3 mm
myk, massiv SBR-gummi. Underlaget 
er i 9 og 12 mm ekspandert Nitricell. 
SBR-gummi i antistatisk utførelse.

2
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Avlastningsmatter for tørre gulv

Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
I bredder á 61, 91, og 122 cm 
ruller i inntil 18,3 m.

Tykkelse: 12,7 mm

Vekt/lpm: 4 kg/kvm

Farge: Grå, sort, 
sort med gule kanter.

Overflate: Diamantmønstret.

Underside: Slett.

Materiale: Myk ekspandert vinyl.

Bruks-
områder: Anbefales til tørre

gulvområder der det
er middels slitasje.
Bedre slitasjestyrke 
og avlastning enn 
Sof-Tred og Airug.

Sof-Tred

Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Matten leveres på rull i breddene
61, 91 og 122 cm i ønsket lengde
med skrå sidekanter inntil 
18,3 meter.

Tykkelse: 9,5 mm

Vekt/lpm: 61 cm 2,2 kg
91 cm 3,3 kg

122 cm 4,4 kg

Farge: Lys grå, sort, blå og
sort med gule
varselkanter.

Overflate: Svakt narvet
(preget).

Underside: Slett.

Materiale: Myk ekspandert
vinyl.

Fordeler: Lav vekt.
Enkel å flytte.

Airug

Anvendelse:
For stående og gående
personell.

Størrelser:
Matten leveres på rull i breddene
61, 91 og 122 cm i ønsket lengde
med skrå sidekanter inntil 
18,3 meter.

Tykkelse: 9,5 mm

Vekt/lpm: 61 cm 1,8 kg
91 cm 2,9 kg
122 cm 3,8 kg

Farge: Lys grå og sort.

Overflate: Langsgående,
opphøyde striper.

Underside: Slett.

Materiale: Myk ekspandert
vinyl.

Fordeler: Lav vekt.
Enkel å flytte.
Den rimeligste av
alle.

Pebble Trax

Anvendelse:
For stående og gående personell
der det kreves høy varmebestandig-
het og rimelig enkelt renhold.

Størrelser:
Standardstørrelser er 61 x 91 
og 91 x 152 cm.
Matten leveres også på rull 
i breddene 61, 91 og 122 cm 
i ønsket lengde med skrå sidekanter
inntil 22,8 meter.

Tykkelse: 12,7 mm.

Vekt: 61 x 91 cm 4,0 kg
91 x 152 cm 10,4 kg

Farge: Sort

Overflate: Tekstilmønstret
(preget)

Underside: Slett.

Materiale: To lag hvorav det 
øverste laget er 
i styren/butadien og
tåler meget høye
temperaturer som
fra varm og skarp
metallspon.
Underlaget er i
ekspandert Nitricell.

Fordeler: Høy temperatur-
bestandighet.
God avlastning.
Relativt enkel å
holde ren.

Diamond 
Sof-Tred
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Avlastningsmatter for våte gulv

Ergomat Nitril,
Ergomat Aqua

Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Standardstørrelse er 60 x 90 cm. 
Mattene sveises sammen av produsenten til
ønsket lengde og bredde. Skrå sidekanter. 
Aqua leveres i breddene 60 og 90 cm 
og i ønsket lengde.

Tykkelse: 11 mm

Vekt: 60 x 90 cm 3,4 kg

Farge: Nitril = sort, grå og grønn
Aqua = grå, grønn, blå, rød

Overflate: Kjegleformede forhøyninger
med flate topper.

Underside: Avlange forhøyninger.

Materiale: Nitril = nitrilgummi
Aqua = EPDM (etylen polypropylen 
Dien Monomer.

Fordeler:
Meget god avlastning.
Høy slitasjestyrke. 3 års garanti. 
Tåler temperaturer inntil 600°C. 
Kan maskinvaskes. Kan leveres i ESD-utgave,
Nitril CON, for drenering av statisk elektrisitet 
som tilfredsstiller EN 61340-5-1 og i en 
brannhemmende utgave, Nitril F som 
tilfredsstiller kravene i DIN102B1. 
Høy fett-, olje- og kjemikaliebestandighet.
Enkel å gjøre ren. Lav vekt. Lett å flytte. 
Se eget datablad.

Ergomat Softline

Anvendelse:
For stående og gående personell der det kreves
god sklisikkerhet.

Størrelser:
Standardstørrelse er 60 x 90 cm. 
Mattene sveises sammen av produsenten til
ønsket lengde og bredde. Skrå sidekanter.

Tykkelse: 15 mm

Vekt: 60 x 90 cm 4,6 kg

Farge: Sort

Overflate: Avlange puter med sklisikre 
knaster på toppen.

Underside: Avlange riller.

Materiale: Nitrilgummi

Fordeler:
Meget god avlastning.
Gir høy friksjon for god sklisikkerhet. 
God slitasjestyrke. 3 års garanti.
Tåler temperaturer inntil 600°C. 
Kan maskinvaskes. Høy fett-, olje- og 
kjemikaliebestandighet.
Lav vekt. Lett å flytte.
Se eget datablad.

Ergomat Industry

Anvendelse:
For stående og gående personell der det 
kreves spesielt høy sklisikkerhet og god 
drenering.

Størrelser:
Standardstørrelser er 90 x 120 cm. 
Mattene kan skjøtes sammen ved hjelp av 
bindledd. 
Skrå sidekanter. Kan kappes ned til nærmeste
30 x 30 cm.

Tykkelse: 19,5 mm

Vekt: 90 x 120 cm ca 13 kg

Farge: Sort

Overflate: Stjerneformet

Underside: Sklisikker med hulprofil.

Materiale: Nitrilgummi.

Fordeler:
Meget god sklisikkerhet og drenering. 
Tåler temperaturer inntil 600°C. 
Kan maskinvaskes. Høy fett-, olje- og 
kjemikaliebestandighet.
Se eget datablad.
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Avlastningsmatter for våte gulv

Ergomat Nitro
Sanitop

Ergomat Plano Ergomat Nitro

Sanitop

Anvendelse:

For stående og gående personell.

Størrelser:

Standardstørrelser er 60 x 90 cm 
med skrå sidekant. Uten skråkantene 
er målene 50 x 80 cm. Matteene 
sveises sammen av produsenten til 
ønsket lengde og bredde med skrå 
eller rette sidekanter.

Tykkelse:  11,5 mm

Vekt: 60 x 90 cm 3,0 kg

Farge:  Sort

Overflate:  Flate, runde forhøyninger

Underside:  Firkantede hulrom

Materiale:  Nitrilgummi

Fordeler:

God sklisikkerhet og drenering. 
Tåler temperaturer inntil 600°C. 
Fett-, olje- og kjemikaliebestandig.
Enkel å gjøre ren. Lav vekt. Lett å 
flytte. Kan leveres i 3 varianter (Pla-
no, Plano ESD og Plano CON).
Se eget datablad.

Anvendelse:

For stående og gående personell.

Størrelser:

Standard er 60 x 90 cm. 
Mattene sveises sammen av 
produsenten til enhver ønsket  
størrelse med skrå eller rette 
sidekanter.

Tykkelse:  15 mm

Vekt: 60 x 90 cm 4,4 kg

Farge:  Sort

Overflate:  Kjegleformet

Materiale:  Nitrilgummi

Fordeler:

Meget god sklisikkerhet og drenering. 
Tåler temperaturer inntil 600°C. 
Fett-, olje- og kjemikaliebestandighet. 
Enkel å gjøre ren. Lav vekt. 
Kan rulles sammen fra alle sider. 
Lett å flytte. God slitasjestyrke. 
3 års garanti.

Anvendelse:

For stående og gående personell.

Størrelser:

Standardstørrelser er 91 x 152 cm, 
91 x 297 cm og 91 x 594 cm med 
skrå sidekanter. 

Tykkelse:  12,7 mm

Vekt: 8 kg/kvm

Farge:  Sort og rød

Overflate:  Sirkelrunde hull for god  
 drenering.

Materiale:  Sort i 100% naturgummi, 
rød i naturgummi med 75% nitril- 
gummi som tåler vegetabilsk og 
animalsk olje og fett.

Fordeler:

Anbefales til våte og tørre gulv- 
områder i industrien, næringsmiddel- 
industri, slakteri, meieri- og  
fiskeindustri.

Anvendelse:

For stående og gående personell.

Størrelser:

Standardstørrelser er 60 x 90 cm, 
90 x 120 cm og 90 x 150 cm med 
skrå sidekanter.

Tykkelse:  13 mm

Vekt: 10 kg pr. m2

Farge:  Rød

Overflate:  Boble overflate

Materiale:  Naturgummi med 75%
nitrilgummi som tåler vegetabilsk og 
animalsk olje og fett.

Fordeler:

Anbefales til våte og tørre gulv- 
områder i industrien, næringsmiddel- 
industri, slakteri, meieri- og 
fiskeindustri.

Skystep
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Produktivitetsøkning i %

––– 60 kr/time   ––– 960 kr/time   ––– 1280 kr/time   ––– 1600 kr/time

Gevinstberegning ved bruk av optimale
avlastningsmatter

Hva koster sykefraværet i din bedrift - pr. år? Hvor mye kan du spare?

Eksempel 1: Hvor mye kan du spare?

Eksempelvis har en bedrift 20 ansatte som står og jobber på harde gulvunderlag, eksempelvis
betong. Bedriften har 10% sykefravær, det vil si at to personer er borte hver dag. 
Hvis vi tar utgangspunkt i Rikstrygdeverkets tall for landsgjennomsnittet, så er 50% av sykefra -
været fraværende på grunn av muskel- og skjelettlidelser, altså er det i dette eksemplet 1 person
(eller 5%) borte fra jobben hver dag på grunn av ovennevnte lidelser.
Ifølge KIFF (Kjøttindustriens fellesforening) koster sykefraværet bedriften i arbeidsgiverperioden 
kr. 2.900,- i gjennomsnitt pr. dag. Det blir i dette eksemplet kr. 2.900,- x 230 dager = kr. 667.000,-pr. 
år.
Floor-Tec Norge har mange brev fra bedrifter som hevder at Floor-Tec’s avlastningsmatter har 
redu sert sykefraværet, men som ikke har kunnet tallfeste det reduserte sykefraværet. To bedrifter 
bekref er at Floor-Tec’s avlastningsmatter har redusert deres sykefravær med henholdsvis 6 prosent 
poeng (fra 16 ned til 10%, som er 37,5%) og den andre med 9,4% (fra 15 til 5,6% som er 62,6%).
Se side 19.
Det er derfor vår påstand at en bedrift med stående og fysisk krevende arbeidsplasser hvor 
sykefraværet er i størrelsesorden ca. 7 – 15% skal kunne redusere sykefraværet med minst 
3 prosentpoeng.
I ovennevnte eksempel vil dette si at bedriften kan redusere sitt sykefravær fra 10 til 7%. 
Sykefravær grunnet muskel- og skjelettlidelser vil kunne bli redusert fra 5% til 2%.
Hvis vi tar utgangspunkt i en forsiktig beregning på kun 1% får vi: 20 personer x 1% redusert 
sykefravær = 0,2 x 2.900,- x 230 arbeidsdager = kr. 133.400,- spart pr. år.
Hvis matteinvesteringen eksempelvis er kr. 3.070,- (Ergomat AB 60 x 180 cm) 
pr. person x 20 = 61.400,-, får vi en avkastning på investert kapital på (133.400 x 100/61.400) = 
217%eller en nettobesparelse på (133.400 – 61.400) = kr. 72.000,-.

Investeringen er tilbakebetalt etter 19 arbeidsdager i dette eksemplet: 
(kr. 61.400 matteinvestering/kr. 2.900 en sykefraværsdag) = 21,1 arbeidsdager.
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Eksempel 2: Tilbakebetalingstid

Matteinvestering kr 1.535,-, to-skifts arbeid kr 96 pr. time, 1 % produktivitetsøkning:
kr 1.535,- / (80 timer x kr 96 x 1 % produktivitetsøkning) = matteinvesteringen er tilbakebetalt 
etter 19,9 uker.

Eksempel 3: Avkastningsgrad

Verdien av et årsverk: kr. 1.100.000.-
Arbeidstid pr. uke: 37,5 timer
Timelønn inklusive 30% sosiale kostnader: kr. 156.- pr. time
Matteinvestering eksempelvis
ERGOMAT AB 60 x 90 cm: kr. 1.535.-
Økt produktivitet etter at matten er tatt i bruk er eksempelvis 5% (bedre trivsel, økt motivasjon, 
mindre tretthet, mindre hvilebehov, høyere produksjonsvolum, færre feil, lavere personalomsetning,
lavere sykefravær, lavere opplæringskostnader osv.)
Økt verdiskapning: kr. 1.100.000 x 5%     =kr. 55.000.-

Investeringen er tilbakebetalt etter: 1.535 = 5,2 uker
37,5 x 156 x 5%

Avkastningen på investert kapital pr. år blir: 1.100.000 x 5% x 100  = 3583%
1.535

For å gå break even (hverken tjent eller tapt på investeringen)
må produktivitetsøkningen bli: 1.535 x 100  = 0,13%

1.100.000

Garantert levetid ved normalt bruk på en ERGOMAT AB er 8 år. 
Hvis den avskrives over 8 år og 230 arbeidsdager pr. år,
vil avskrivningsbeløpet bli kr. 0,83 pr. arbeidsdag.

Vi vil mene at dette er en sikker og god investering.



Skriftlige og muntlige uttalelser fra arbeidsgivere
og brukere av Floor-Tec mattene:

1. Dom kjinner itte att beina sine!
2. Hvilebehovet er redusert med ca. 30 minutter pr. arbeidstager pr. dag
3. Jeg måtte tidligere sette meg ned 3-4 ganger om dagen for å hvile, det behøver jeg ikke lenger
4. Tidligere plaget med krampe i bena. Disse er nå borte
5. Matten har stor betydning for helse og arbeidsmiljø
6. Det kommer uttalelser fra de ansatte som har mindre plager i bena og at de ikke blir så slitne
7. Meget, meget godt fornøyd. Gjør arbeidsdagen lettere
8. Belastningen mot fotsålene og stressfølelsen i leggene er helt borte
9. Overveldende respons fra de ansatte, ingen negative sider

10. Mattene har innfridd forventningene, enkle å holde rene
11. Jeg mener derfor at alle arbeidsgivere med respekt for seg selv og sine ansatte 

bør investere i en slik matte
12. Jeg måtte tidligere gå til behandling for smerter i ryggen. Det er ikke lenger nødvendig
13. Vi gir matten vår beste anbefaling, matten er uunnværlig for oss
14. Vi tror investeringen i matter ble inntjent på ca. 6 måneder, altså gir dette ca. 200% avkastning pr. år
15. Merker nå stor forbedring i ben og korsrygg
16. Står støtt og behagelig på matten
17. Reduserer sykefraværet, god investering
18. Matten er som medisin for vond rygg
19. Vi har redusert vårt sykefravær fra 15% til 5,6%
20. Vi har økt vår produktivitet med 7%
21. Avkastningen på matteinvesteringen 

ble følgelig 2526%

Fornøyde kunder
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Floor-Tec Norge AS ble etablert i 1983 og har siden den tid levert matter til over 13.000 bedrifter i Norge.
Brukere av Floor-Tec matter er fra de minste til de største bedrifter, som Statoil og Hydro. Mattene brukes både til lands, 

fra Lindesnes i syd til Svalbard i nord og til havs om bord i skip, fiskebåter etåb sdiebra , r, 
marinens flåte og boreplattformer.

Fornøyde kunder er vår garanti for et godt produkt.
ed åp tdnur sekurb mos repytettam eklivh go rednuk eråv va neon revo edak lavak edlib ne iv rah enedis ednegløf ed åP  

?tfirdeb nid lit nepyt ettam etter ned eglev å lit ged eplejh iv nak ejksnaK .enessalpsdiebra egi llejksrof
Vi står gjerne til tjeneste med hjelp og veiledning. 

Kontakt oss på telefon 67 17 46 00 eller e-post: floortec@online.no  
 

Mattetype: ”Ergomat AB” Mattetype: ”Ergomat AB”Mattetype: ”Ergomat Nitril” 

Blant over 13.000 bedrifter som har forbedret sitt arbeidsmiljø med Floor-Tec 
matter og løpere finnes:
POSTEN - SAS - ROLLS ROYCE - WIDERØE - NORTURA - GRILSTAD - CEREALIA - TINE - NRK - TV2 - STATOIL 

- SHELL - ESSO - NARVESEN - PEPPES PIZZA - NORSK TIPPING - JORDAN - FREIA - NIDAR

- MINDE SJOKOLADEFABRIKK - AKER KVÆRNER - DYNO - ELKEM - ALCOA - ABB - RAUFOSS - MANPOWER

- HYDRO ALUMINIUM - UMOE - GLAMOX - NORSKE SKOG - ALLOC - KÄHRS - MARINEN - HÆREN - FLYV PENET

- VOLVO AERO NORGE - KONGSBERG AEROSPACE - DnB - NORDEA - NORGES BANK - BBS - EKORNES - IKEA

- H G - SAVO - SECURITAS - RIEBER - HENNES & MAURITZ - LINDEX - DRESSMANN - AFTENPOSTEN - VG

- DAGBLADET - DAGENS NÆRINGSLIV - IBM - BOKKLUBBEN - MATTILSYNET - STATENS INSTITUTT FOR FOLKE-

HELSE - SSB - ARBEIDSKONTORET - LO - NHO - STORTINGET - SINTEF - TELENOR - SYKEHUS - UNIVERSITETER

- APOTEK - FORSKNINGSINSTITUTTER - m.m.fl.

Ørneapoteket,
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Mattetype: ”Ergomat AB” Mattetype: ”Ergomat Optimal”

Mattetype: ”Ergomat Optimal”Mattetype: ”Ergomat Optimal”
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Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Ergomat Nitril”

Mattetype: ”Ergomat AB” Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Ergomat Nitril” Mattetype: ”Pebble Trax”

IKEA
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Mattetype: ”Sanitop”

Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Oct-O-Flex”

Mattetype: ”Ergomat Softline” Mattetype: ”Ergomat AB” Mattetype: ”Ergomat AB”
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Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Ergomat AB”

Mattetype: ”Ergomat Optimal”

Mattetype: ”Ergomat Optimal”Mattetype: ”Ergomat Optimal” Mattetype: ”Ergomat Softline”
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Harley Davidsson – ”Cushion Trax” Glittre klinikken “Ergomat Infinity B” 

Media Norge Trykk Oslo AS – ”Ergomat AB” Thon Hotel Opera – ”Ergomat AB”

Traktøren – ”Ergomat Ergomat Infinity B” Gundersen & Løken Optikk AS – ”Ergomat Infinity S”
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Vi leverer spesialstoler til 

• Ergo Perfect ergonomiske stoler • Rustfrie stoler •

INDUSTRIEN, HANDELSNÆRINGEN,
Stolene kan tilpasses ethvert behov. Be om egen brosjyre e
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de fleste næringer som:

LABORATORIER, SYKEHUS M.M.

Score Industry and office stoler • Ergositter kontorstol

eller se vår hjemmeside www.floortec.no og mastercare.eu



Postadresse: Postboks 57, 1309 Rud
Kontoradresse: Løxaveien 15, 1351 Rud
Telefon: 67 17 46 00 

 E-postadresse:  floortec@online.no  
Internett:  www.floortec.no - www.mastercare.eu

Be om tilbud
Det er enkelt å bestille. Ring oss gjerne på telefon 67 17 46 00 og vi vil sammen komme frem 
til det tilbudet som passer deg best. Eller – du kan sende e-post til floortec@online.no. 
Den bestilte varen blir levert til deg på gunstigste måte.
Vi vil at du skal bli like godt fornøyd som de andre 13.000 fornøyde kundene vi har.

Vi leverer også:
Inngangsmatter for utendørs- og innendørs bruk med og uten logo
Stoler for industri, handel, kontor, apotek, sykehus, laboratorier og 
institusjoner
Ryggbenk
Sikkerhetstape – striper, tall, bokstaver og tegn
Gulvfliser 50 x 50 cm
Gummidekke
Sklireduserende tape 

Trykk: Flisa Trykkeri A
S


