
PRODUKTINFORMASJON
Med SUN-FLEX®StandMat™Boost gir du deg selv et ordentlig 
energikick. De 254 aktiveringspunktene og den komfortable 
tykkelsen på 24 mm gjør det lett å stå og jobbe i lange perioder av 
gangen. Du velger selv om du vil ha på deg sko eller ikke. Står du 
uten, får du økt blodsirkulasjon takket være de perfekt utformede 
aktiveringspunktene som «booster» energinivået.

Med skoene på har du en fantastisk komfort og avlaster og aktiverer hele kroppen. Likevel anbefaler vi definitivt 
å prøve uten sko, for også å utnytte de 254 aktiveringspunktene fullt ut. SUN-FLEX®StandMat™Boost inneholder 
verken PVC eller ftalater og er svært enkel å rengjøre og til og med desinfisere ved behov. Overflaten er svakt 
mønstret og har antibakterielle egenskaper som gjør at matten ikke absorberer smuss eller fukt.  
Beregnet på tørre miljøer.

Det røde maljen gjør at du kan henge 
opp SUN-FLEX®StandMat™Boost der 
du vil – perfekt til det aktivitetsbaserte 
kontoret. I kombinasjon med  
SUN-FLEX®Active gir du deg selv den 
ultimate aktive arbeidsplassen.

Kort sagt: Boost energien din!

SUN-FLEX® 

StandMat™Boost

SPESIFIKASJONER
• Størrelse: 570 × 460 × 24 mm
• Aktiveringspunkter: ja, 254 stk.
• Farge: mørk grå
• PVC-fri: ja
• Ftalat-fri: ja
• Materiale: polyuretan
• Flekkbestandig: ja
• Overflate: svakt mønstret, antibakterielle egenskaper

• Tekstil: nei
• Beregnet på tørre miljøer
• Skrånende kanter: ja
• Underside: god hefteevne for ekstra sikkerhet
• Forpakning: 1 stk., transporteske med 10 enheter
• Art.nr.:  455400: SUN-FLEX®StandMat™Boost
  (GTIN13: 7350042900046)
  455110: SUN-FLEX®Hook (tilbehør)
  (GTIN13: 7350042901616)

SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing, 
manufacturing and distribution of products for 
the modern office workplace. With over 30 years 
of experience and understanding of the modern 
office workplace, SUN-FLEX® has gained a respected 
leadership position in the industry.

SUN-FLEX AB 
Tegelbruksvägen 1 

SE-517 91 Bollebygd, Sweden 
Tel +46 322 127 00 
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