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ARBETSPLATS- 
MATTOR



Arbetsplatsmattor

Rallab Elite        
Traditionell bulmatta tillverkad av skummad polyuretan. 
Mattans unika elastiska egenskaper ger en mycket god 
avlastning. Materialet har också en mycket hög slitstyrka. 
Stl: 0,6 x 0,9 m, 0,6 x 1,8 m, 0,9 x 1,2 m, 0,9 x 1,5 m. 
Färg: Grafit. Tjocklek: 13 mm.

Rallab Comfort        
Arbetsplatsmatta anpassad för stående arbete i industrin. 
Den är tillverkad av polyuretan och är hela 20mm tjock vilket 
ger en extremt skön känsla. Den mönstrade ovansidan 
erbjuder ett bra halkskydd och de fasade kanterna minimerar 
snubbelrisken. Stl: 0,6 x 0,9 m. Färg: Svart. 
Tjocklek: 20 mm. 

Rallab Ringgummimatta        
Ett perfekt val då man i en miljö med spånor eller väta önskar en halksäker 
och bekväm yta. Tar effektivt hand om grus, skräp och smuts och är 
samtidigt väldigt slitstark. Tillverkad av naturgummi och anpassad till både 
torr och fuktig miljö, både inomhus och utomhus. Den fungerar lika bra som 
grov skrapmatta vid entréer som halkskydd och avlastning vid arbetsplat-
ser. Mattan är kopplingsbar vilket gör det möjligt att täcka stora, samman-
hängande ytor utan att mattorna glider isär. Kopplingsdelen säljs separat. 
Kan även fås med botten som samlar upp skräp och vatten och enkelt kan 
skakas ur och sköljas av. Stl: 1,0 x 1,5 m. Färg: Svart. Tjocklek: 22 mm. 

 

Rallab Ergonomic Durk        
En klassisk arbetsplatsmatta med durk-mönstrad ovansida 
som är tillverkad av en speciell gummiblandning för att ge 
bästa slitstyrka och passa i de flesta industrimiljöer. Under-
delen är gjord av cellgummi. Speciallängder - prata med oss. 
Stl: 0,7 x 10,0 m, 1,0 x 10,0 m, 0,9 x 1,2 m, 1,4 x 10,0 m, 
1,0 x 1,4 m. Färg: Svart eller grå. Tjocklek: 11 mm.

Rallab Deck       
Rallab Deck är med sitt däckmönstrade ytskikt och noga 
avvägda mjukhet det självklara alternativet när avlastnings-
ergonomi och slitstyrka prioriteras. Mattan är anpassad till 
industrier, t.ex. vid maskiner och monteringsbord med hög 
belastning. Stl: 0,9 x 18,3 m, 0,9 x 1,5 m. 
Färg: Svart eller svart/gul. Tjocklek: 13 mm. 

Rallab Safe Top     
En allroundmatta av naturgummi som ger ett bra halkskydd 
samtidigt som den leder bort väta och annat spillmaterial. 
De fasade kanterna minimerar snubbelrisken. 
Stl: 0,9 x 1,5 m. Färg: Svart. Tjocklek: 13 mm. 
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Rallab Nitril        
Framtagen för att ge det absolut bästa motståndet mot oljor 
och kemikalier. Den tål dessutom lättare stänk från svets och 
slip. Bulornas form och nitrilgummits elasticitet gör mattan 
extremt skön att stå på. 
Stl: 0,6 x 0,9 m, 0,6 x 1,8 m, 0,9 x 1,2 m. 
Färg: svart. Tjocklek: 14 mm.

Rallab Kontorsmatta       
Kontorsmattan är en lätt, flyttbar matta som är tänkt för 
arbetsplatser där man både sitter och står. När man står och 
arbetar ger den skön avlastning och skonar knän och rygg 
och tar man fram stolen är det lätt att skjuta mattan åt sidan. 
Stl: 0,55 x 0,8 m. Färg: Ljusgrå, mörgrå eller beige. 
Tjocklek: 17 mm. 

Rallab Pyramid        
Rallab Pyramids ovansida är tillverkad av ett självsläckande plastmaterial 
som gör att det tål både svetsloppor och slipsprut. Undersidan består av ett 
mjukt, skummat material som gör mattan mycket bekväm att stå på. 
Stl: 0,9 x 18,3 m, 1,2 x 18,3 m, 0,9 x 1,5 m. Färg: Svart. Tjocklek: 12 mm. 

Rallab Soft matta        
Senso Soft är mattan för stående arbete. Den fjädrande 
undersidan av cellgummi är avlastande och den släta 
ovansidan är slitstark och lättstädad. De fasade kanterna 
minimerar snubbelrisken.   
Stl: 0,7 x 10,0 m, 0,9 x 10,0 m, 0,9 x 1,4 m.
Färg: Grå eller beige. Tjocklek: 11 mm.

Rallab Ribb matta       
En bra matta för arbetsplatsen oavsett om man arbetar 
statiskt eller rör på sig. Den ger även bra halksskydd 
tack vare den ribbade ytan.  
Stl: 0,6 x 18,3 m, 0,9 x 18,3 m, 1,2 x 18,3 m. 
Färg: Grå eller grå/gul. Tjocklek: 9 mm. 

Rallab Pastill     
En klassisk arbetsplatsmatta men med ett modernt utseende. 
Den pastillmönstrade ovansidan är tillverkad av en speciell 
gummiblandning för att ge bästa slitstyrka och passar i de flesta 
industrimiljöer. Underdelen är av cellgummi. Kombinationen av 
dessa miljövänliga material ger en både slitstark och bekväm 
matta att stå på. Stl: 1,0 x 10,0m, 1,0 x 1,4 m.  
Färg: Svart. Tjocklek: 11 mm. 
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