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FLEXIBELE GEL POLSSTEUN ZWART  
1029126 1

• Ergonomische polssteun van gel 
• Stijlvolle, transparente gel geeft kleur aan uw werkplek
• Vlekbestendig: gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek 

TOETSENBORD - PALMSTEUN
1029127 1

• Het zachte schuimkussen past zich aan aan uw pols 
• Zorgt voor een goede positie van de hand bij het typen en 

gebruik van de muis

MONITOR STANDAARD
1029134 1

• Deze standaard verhoogt uw scherm 
tot ooghoogte: verlicht stress op uw 
nek en schouders

• Modern en stijlvol ontwerp
• Geschikt voor beeldschermen tot 11 kg
• Geen montage nodig
• Afmetingen: 127 x 228 x 508 mm

COMPACTE MONITOR STANDAARD
1029129 1

• Minimale bureauruimte - maximum comfort
• In de hoogte verstelbaar
• Modern en stijlvol ontwerp
• Geschikt voor beeldschermen tot 14 kg
• Inclusief papierbak
• Afmetingen: 296 x 440 x 100 mm

STANDAARD VERSTELBARE VOETENSTEUN
1029133 1

• Hoogteaanpassing met twee standen
• Bevordert de bloedsomloop
• Ruw oppervlak masseert de voetzolen voor stressreductie
• Afmetingen: 338 x 455 x 97 mm

MONITOR RISER
1029128 1

• Plaatst het beeldscherm op 
comfortabele kijkhoogte

• Voorkomt nekklachten
• 3 verschillende hoogten
• Geschikt voor beeldschermen 

tot 10 kg

DRAAGBARE RUGSTEUN
1029132 1

• Draagbare rugsteun voor onderrug
• Compact ontwerp voor gebruik onderweg
• Ondersteunt de rug wanneer u lang in 

dezelfde houding zit
• Afmetingen: 132 x 304 x 80 mm

SLANKE RUGSTEUN
1029131 1

• Slank design dat past bij de 
hedendaagse bureaustoelen

• In de hoogte verstelbaar
• Verstelbare riem
• Zacht aanvoelende stof
• Afmetingen: 310 x 332 x 78 mm

Spreek uw Vandeputte contactpersoon aan voor andere modellen en meer informatie.

Spreek uw Vandeputte contactpersoon aan voor andere modellen en meer informatie.

Spreek uw Vandeputte contactpersoon aan voor andere modellen en meer informatie.

ERGONOMIE KANTOORERGONOMIE
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ELLEBOOG BAND PROFLEX 500
1006348 6   

• Voorkomt overbelastingsletsels  
aan de armen en polsgewrichten

• Elleboogband zwart
• Maten: XS- XL

ELLEBOOG MOUW + BAND PROFLEX 655
1035185 6   

• Materiaal: geperforeerd neopreen
• Aanpasbare band
• Pre-curve design
• Open patella
• Maten : S - 2XL

ELLEBOOG MOUW PROFLEX 650
1021084 6   

• Materiaal: geperforeerd neopreen en 
spandex

• Pre-curve design
• Maten: S - 2XL

RUGSTEUNGORDEL PROFLEX 2000SF
1006342  1     

• Geeft extra steun aan buik en rug
• Maten: S- XXL
• Materiaal: ademende stretch spandex
• Met afneembare schouderbanden
• Recht model PF 1100 (Art: 1006344)

KNIESTEUN +  
BAND PROFLEX 620
1035186 6   

• Materiaal: geperforeerd 
neopreen

• Aanpasbare band
• Maten: S - 2XL

ERGONOMIELICHAAMSERGONOMIE

STEUN VOOR RUG EN LEDEMATEN

Lichaamsergonomie is zeer actueel onderwerp binnen de veiligheidssector. 
Met ons ergonomisch portfolio beschermt Vandeputte Safety uw 
medewerkers niet enkel tegen externe, maar ook tegen interne risico’s. 
Deze risico’s zijn het gevolg van drie voornamelijk oorzaken: repetitieve 
werkzaamheden, te zware heffingen en/of foutieve handelingen of houdingen.

Het beperken van deze risico’s moet, net zoals bij PBM’s, gebeuren vanuit 
een analyse waarbij men eerst zal grijpen naar procedures en collectieve 
oplossingen. Maar, waarom grijpen we bij ergonomische risico’s veel sneller 
naar persoonlijke hulpmiddelen? Omdat elk lichaam anders is. Elk lichaam 
heeft bepaalde sterktes en beperkingen die eigen zijn aan de persoon. Het 
is net bij die beperkingen waar onze hulpmiddelen een extra ondersteuning 
bieden om ergonomische blessures te vermijden en het comfort van de 
werknemer te verhogen. Vaak stimuleren ook de job omstandigheden de 
nood aan individuele bescherming. In dat geval gaat het om een ergonomisch 
hulpmiddel dat een verplicht of vast onderdeel wordt van die bepaalde 
werkpost met een verhoogd ergonomisch risico.

Binnen dit portfolio vindt u oplossingen voor verschillende lichaamsdelen. 
Bovendien biedt Vandeputte Safety de mogelijkheid tot huur en aankoop  
van de meest innovatieve en efficiënte exoskeletons. 

LICHAAMSERGONOMIE
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VOET BRACE PF 8
1044755

• Hi-Tech compressiemateriaal
• Ontlast voetzoolgebied
• Bevordert bloedsomloop
• Maten: S 35 – 39, M 40 – 43, 

L 44 - 46
• Kleuren: Blauw

ENKELBRACE NEOTEX
1044669

• Neotex ondersteuning
• Extra warmte
• Extra bandsluiting
• Maten: Universeel
• Kleuren: Zwart

SCHOUDERSTEUN NEOPREEN
1044641

• Neotex ondersteuning
• Warmte-isolatie
• Geschikt voor linker- en 

rechterschouder
• Maten: XS-2XL
• Kleuren: Blauw

KNIEBAND PATELLA
1044665

• Ontlading van de patella-pees
• Maten: universeel
• Kleuren: Zwart

ELLEBOOG MOUW NEOPREEN+KEVLAR
1044658

• Neotex ondersteuning
• Warmte-isolatie
• Gecomprimeerd PE schuim

• Kevlar bescherming
• Maten: XS-2XL
• Kleuren: Blauw

KNIEBRACE NEOPREEN+KEVLAR
1044664

• Neotex ondersteuning
• Warmte-isolatie
• Ademend SoftTex materiaal

• Kevlar bescherming
• Maten: XS-2XL
• Kleuren: Blauw

ERGONOMIE LICHAAMSERGONOMIE

STEUN VOOR RUG EN LEDEMATEN
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BACK FLX RUGSTEUN
1049446 1   

• Rugsteun voor industriële toepassingen
• Stimuleert correcte tiltechnieken
• Maten: S - M - L

KNIEBAND PATELLA
1044665

• Ontlading van de patella-pees
• Maten: universeel
• Kleuren: Zwart

SLEUTELBEEN BRACE
1044659

• Extra dun met ademende kwaliteit
• Dubbele velcro sluiting
• Corrigeert houdingsproblemen
• Maten: XS-2XL
• Kleuren: Zwart

SLEUTELBEEN STEUN
1044644

• Compact
• Lichtgewicht
• Corrigeert houdingsproblemen
• Maten: Universeel
• Kleuren: Zwart

SCHOUDERSTEUN ERIX-2
1044645 (links) - 1044646 (rechts)

• Neotex ondersteuning
• Extra padding
• Extra ondersteuning voor verschillende armbewegingen
• Maten: XS-XL
• Kleuren: Zwart

ERGONOMIELICHAAMSERGONOMIE
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EXOSKELETON MATE
HUUR/AANKOOP OP AANVRAAG

• Ergonomisch hulpmiddel dat 
repetitieve bewegingen ondersteund 
en de inspanning voor schouders en 
armen verlicht bij werkzaamheden 
boven het schouderniveau.

• De textielonderdelen zijn afneembaar 
voor reiniging en hygiënische 
doeleinden. Het gebruik van de MATE 
vraagt om voorafgaande training en 
één onderhoudscontrole per jaar.

• Maten: S/M-L/XL
• Kleur: Zwart

EXOSKELETON SEM-GLOVE
HUUR/AANKOOP OP AANVRAAG

1016600 1   

• Gemotoriseerde handschoen
• Geschikt voor repititieve gripbeweging 

en Langdurige grip van zware 
instrumenten

• Toepassingen: Logistiek, 
bouwsector,lopende band, etc.
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TEST NOW!

Works LIKE YOU do

 Is ADJUSTABLE to:
TASK performed

ANTHROPOMETRY of the user

MUSCULAR REDUCTION

ERGONOMIE LICHAAMSERGONOMIE
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KNIEBESCHERMER PROFLEX 200 
1015782 6

• Comfortabel om de hele dag te dragen
• Type: kort
• Sluiting: enkele band 
• Materiaal kap: licht polymeer

KNIEBESCHERMER PROFLEX 347
1016585 6  

• Voor alle terreinen, gel in honingraat
• Type: kort
• 2 elastische banden met kliksysteem
• Materiaal kap: lichtgewicht gel en foam
• Conform EN14404+A1:2010

KNIEBESCHERMER PROFLEX 340
1006369 6

• Knie- en scheenbeenbescherming
• Type: lang
• Sluiting: zwarte oogjes en gespsluiting
• Materiaal kap: anti-slip rubber
• Behandeling: antibacteriëel

KNIEBESCHERMER PROFLEX 315
1006370 6

• Getextureerde harde kap
• Type: kort
• Sluiting: met gesp
• Materiaal kap: harde kap
• Behandeling: anti-bacteriëel

KNIEBESCHERMER PROFLEX 357
1018330 6  

• Lichtgewicht kniebeschermer.
• Type: kort
• EVA gelkussen voor mobiel comfort
• Sluiting boven en onder door middel van 

elastische banden. 
• Conform EN14404+A1:2010

KNIEBESCHERMER PROFLEX 350
1006373 6

• Gel comfort met anti-slip
• Type: kort
• Sluiting: velcro
• Materiaal kap: gel en hypalon rubber

KNIEBESCHERMER PROFLEX 342
1006371 6  

• 100% geinjecteerde gel en PU schuim
• Type: lang
• Unieke sluiting
• Gepatenteerde cap zorgt voor stabiliteit 

bij het knielen
• Conform EN14404+A1:2010

KNIE BLADES 1603 (PAAR)
1044031 1

• Verhoogde balans, flexibiliteit en 
mobilliteit

• 360° draaibewegingen
• Gelijkmatige verdeling van de druk
• Kniestukken kunnen met één knopdruk 

los gedragen worden

ERGONOMIE

KNIEBESCHERMERS EN KNIEMATTEN

LICHAAMSERGONOMIE
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Grotere variant:  
Proflex 390, 
afmetingen:  
46 cm x 91 cm  
x 2,5 cm 
(Art: 1022947)

KNIELMAT PROFLEX 375
1035182 6

• Kleine persoonlijke knielmat 
• Resistent aan petroleum en siliconenvrij.
• Kan in een werktas/koffer worden opgeborgen
• Afmetingen: 20 x 46 x 2,5 cm

KNIELMAT PROFLEX 380
1006375 6

• Resistent aan petroleum en siliconenvrij
• Materiaal: NBR schuim, siliconevrij
• Voor gebruik bij statische knielsituaties
• Afmetingen: 36 x 53 x 2,5 cm

KOELENDE HANDDOEK 6602
1015669 6      

• Vermindert hittestress en bestrijdt vermoeidheid
• Type: koeling
• Machinewasbaar
• Onder te dompelen in water voor koeling en comfort 
• Kan gereactiveerd worden.

KOELENDE HOOFDDOEK  
VEILIGHEIDSHELM PF 6715CT
1035189 6      

• Zorgt voor verschillende uren koeling
• Activeert snel en makkelijk
• Onder te dompelen in water voor koeling en comfort
• Kan gereactiveerd worden

HYDRATATIE RUGZAK 3L 5156
1046040 1    

• Duurzame 600D waterbestendige ripstop polyester schaal
• Geventileerde schouderbanden en rug
• Reflecterend accent voor betere zichtbaarheid
• Geïsoleerde verpakking voor koel water
• 100% anti-microbiële bijtklep met deksel
• DualCap-blaas voor eenvoudig vullen van water en ijs
• Capaciteit: 3L

ERGONOMIE TEMPERATUURERGONOMIE

KOELING
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WINTER HELMMUTS FR KORT 6880
1023983 6

• Brandwerend helmmuts
• Materiaal: modacryl
• Type: kort
• Voorzien van opening voor warming packs

WINTER HELMMUTS KORT 6850
1006337  1  

• Materiaal: 100% Katoen fleece. 
• Voering: 100% poly fleece
• Type: kort (2 lagen)
• Voorzien van opening voor warming packs

WINTER HELMMUTS FR LANG 6882
1023984 6

• Lange (schouderlengte) brandwerende helmmuts
• Materiaal: modacryl
• Type: lang
• Voorzien van opening voor warming packs

WINTER HELMMUTS LANG 6852
1006338  1

• Materiaal: 100% Katoen fleece. 
• Type: lang (2 lagen)
• Voorzien van opening voor warming packs

HAND WARMING PACKS PF 6990 40ST
1006423 1

• Natuurlijke ingrediënten warmen op in contact met zuurstof
• Te gebruiken in helmmutsen of handschoenen.
• Activatie door opening verpakking.  
• Gebruiksduur: tot 8 uur

WINTER MASKER 6874
1050055 1

• Thermisch mondstuk met zachte fleece
• Combineerbaar met alle winter helmmutsen
• Inclusief klittenbandbevestigingsriemen
• Waterbestendige buitenkant

Variant voor gebruik in schoenen beschikbaar  
(Art: 1035188).

ERGONOMIETEMPERATUURERGONOMIE

WARMING
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Andere modellen en afmetingen op aanvraag.

GEREEDSCHAPSTAS 5808
1016600 1   

• Materiaal: Polyester
• Ruberen bodem
• 28 opbergvakken: 14 buitenkant en 14 intern
• Afmetingen: L: 37 cm, B: 22cm, H: 28cm

GEREEDSCHAPSTAS 5818
1016599 1   

• Materiaal: Polyester
• 19 opbergvakken voor gereedschappen
• Riem voor opbergtas (Art: 1016664) maten : L-2XL
• Bretellen voor riem met opbergtas (Art: 1018343)
• Afmetingen: L: 28 cm, B: 11 cm, H: 28 cm

WERKTUIG OPSLAG TAS 5728
1033858 1   

• Materiaal: Canvas
• Eenvoudige sluiting
• Kleur: wit
• Afmetingen: L: 25 cm, B: 13 cm, H: 33 cm

HIJS EN WERKTAS 5743
1033658 1   

• Materiaal: Canvas
• Kunststof bodem
• Kleur: wit
• Afmetingen: D: 32 cm,  H: 38 cm

ERGONOMIE GEREEDSCHAPPEN

HIJS- EN WERKTASSEN
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ELASTISCHE GEREEDSCHAPLIJN  3100
1006422 6      

• Type: gereedschappen
• 1 alu karabijnhaak
• Lengte: rekbaar 1,4 m
• Capaciteit: maximum 4,55 kg
• Af te nemen per: 6 stuks

POLS GEREEDSCHAPLIJN 3116
1033786 6      

• Goede elastische pasvorm
• Modulaire snelsluiting

ELASTISCHE GEREEDSCHAPLIJN  3110
1035201 6      

• Type: gereedschappen
• 2 alu karabijnhaken
• Lengte: rekbaar 1,1 m
• Capaciteit: maximum 4,55 kg
• Af te nemen per: 6 stuks

VERGRENDELINGSHAAK 3540
1018355 6      

• Sluithaak draait 360°
• Materiaal: nylon
• Herbruikbare sluiting
• Bestendig tegen olie en solventen

GEREEDSCHAPSLIJN OPROLLER 3000
1034022 6      

• Oprolsysteem met karabijnhaak
• ABS behuizing
• Te combineren met verschillende 

gereedschappen

GLOVE GRABBER 3400 GEEL
1009672 6   

• Dubbele handschoenclip
• Voor bevestinging aan kledij, D-ring, riem, ...
• Verschillende kleuren beschikbaar
• Metaaldetecteerbare variant (Art: 1034381)
• Riemmodel 3405 (Art: 1006420)

Andere modellen en afmetingen op aanvraag

ERGONOMIEGEREEDSCHAPPEN

GEREEDSCHAPSLIJNEN

GLOVE GRABBER
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ERGONOMIE WERKPLAATSERGONOMIE

Aandoeningen van het bewegingsapparaat 
hebben betrekking op de spieren, pezen, 
ligamenten, zenuwen of andere zachte 
weefsels en gewrichten. Bepaalde 
beroepsactiviteiten zoals regelmatig 
lang rechtstaan op harde vloeren 
kunnen dergelijke aandoeningen 
veroorzaken. Statische en ongemakkelijke 
houdingen dragen ook bij tot spier- 
en skeletaandoeningen. Statistieken 
voor dergelijke aandoeningen worden 
meestal opgesplitst in drie categorieën: 
aandoeningen van de bovenste ledematen, 
aandoeningen van de onderste ledematen en 
rugpijn.

Het gevaar is dat ze geleidelijk kunnen 
voortschrijden; aanvankelijk zijn er slechts 
milde symptomen maar na verloop van tijd 
kunnen ze progressief erger worden waarbij 
ze ernstige pijn veroorzaken en soms leiden 
tot onomkeerbare acute aandoeningen die 
de levenskwaliteit van een individu kunnen 
aantasten. Een goed ontworpen, goed 
uitgeruste en goed beheerde werkplaats kan 
dergelijke problemen voorkomen.

WERKPLAATSMATTEN:
Effi  ciënt tegen vermoeidheiden 
aandoeningen van het bewegingsapparaat.

SYMPTOMENSYMPTOMEN

Spataders zijn een vaak voorkomend 
symptoom bij mensen met een 
beroep waarbij ze langdurig moeten 
rechtstaan.

Regelmatig en langdurig rechtstaan 
op harde vloeren kan gewrichten 
beschadigen, leiden tot gezwollen 
benen en voetproblemen, 
inclusief eeltknobbels, likdoorns, 
achillespeesontsteking, plantaire 
fascilitis en andere orthopedische 
aandoeningen.

Lang rechtstaan kan lage rugpijn en 
pijn aan de bovenste ledematen en 
ongemakken veroorzaken.

Vermoeidheid en concentratieverlies 
kunnen ongevallen op de werkplaats 
veroorzaken.

VERMOEIDHEID

PROBLEMEN

ONGEMAKKEN

SYMPTOMEN

Product-naam

Antivermoeidheid Antislip Slijtagebestendig
Vlamvertragend Oliebestendig Waterbestendig

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Orthomat® ultimate • • • • • •

Orthomat® Diamond • • • •

Orthomat® Ribbed • • • •

Orthomat® Premium • • • •

Deckplate • • •

Diamond Tread • • •

Bubblemat • • •

Rampmat • • •

Solid Fatigue-Step • • • • •

Fatigue-Step • • • • •

Fatigue-Step Grit • • • • •

Worksafe • • • • •

K Mat • • •

COBAswitch BS EN 6111 • • •

Gebruik de 1 (lage) – 5 (hoge) score voor 
een snel overzicht van de troeven van ieder 
product afzonderlijk.

Antivermoeidheid

Antislip

Slijtagebestendig

Vlamvertragend

Oliebestendig

Waterbestendig

PRODUCTSELECTIE WERKPLAATSMATTEN

SYMBOOL
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ERGONOMIEWERKPLAATSERGONOMIE

ORTHOMAT® ULTIMATE

• De ultieme werkplaatsmat in pvc voor bijna elke omgeving
• Eerste ergonomische werkplaatsmat in pvc die dankzij de 

revolutionaire PolyNit-mantel bestand is tegen de meeste 
chemicaliën en oliën

• Aan de binnenkant geschuimde pvc voor een optimale 
ontlasting van het spierskeletstelsel

• Diamantoppervlak voor extra grip voor veilige stand
• Per lopende meter in pasvorm
• Hoogwaardige en veelzijdig inzetbare werkplaatsmat
• Materiaaldikte: 10 mm

ORTHOMAT® RIBBED

• Ergonomische werkplaatsmat met één laag en gripvast 
geribd oppervlak

• Voor lichte tot middelzware belasting op droge werkplaatsen.
• Slipweerstand R10 conform EN13552
• Brandweerstandsklasse B2 conform DIN54332/DIN4102
• Optioneel: Orthomat Safety Ribbed met gele zijstrepen als 

veiligheidsmarkering
• Materiaaldikte: 9 mm

ORTHOMAT® PREMIUM

• Goed geschikt voor middelgrote tot zware belastingen – 
ook puntbelastingen

• De verharde bovenzijde is slijtbestendig
• Aangename demping en ontlasting door de geschuimde 

binnenlaag
• Schuin aflopende matranden verminderen het struikelrisico

ORTHOMAT® DIAMOND

• Ergonomische werkplaatsmat met één laag en gripvast 
traanplaatoppervlak

• Voor lichte tot middelzware belasting op droge werkplaatsen.
• Optioneel: Orthomat Safety Diamond met gele zijstrepen als 

veiligheidsmarkering.
• Materiaaldikte: 9 mm

Afmetingen Zwart

0,6 m x 0,9 m 1027340

0,9 m x 1,5 m 1027342

0,9 m x lopende meter (max 18,3 m) 1027344

Afmetingen Zwart Safety

0,6 m x 0,9 m 1034926 1034932

0,9 m x 1,5 m 1034927 1034933

0,9 m x lopende meter 1034929 1034934

1,2 m x lopende meter 1034931 1034935

Afmetingen Zwart

0,6 m x 0,9 m 1027331

0,9 m x 1,5 m 1027332

0,9 m x lopende meter  1027334

1,2 m x lopende meter 1027339

Afmetingen Grijs Safety

0,6 m x 0,9 m 1027323 1034936

0,9 m x 1,5 m 1027324 1034937

0,9 m x lopende meter 1027326 1034938

1,2 m x lopende meter 1027330 1034939

ORTHOMAT
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ERGONOMIE WERKPLAATSERGONOMIE

DECKPLATE

• Premium-ergonomiemat in twee lagen met lange levensduur, met 
gripvast traanplaatoppervlak

• DUALlayer: geschuimde pvc-onderzijde. Extreem robuuste, 
zelfdovende pvc-bovenzijde

• Schuin afl opende matranden verminderen het struikelrisico.
• Verhindert de effecten van lang rechtstaan op doeltreffende en 

betrouwbare wijze
• Lichte weerstand tegen oliën en vetten – onze verkoop 

ondersteunt u graag bij vragen
• Optioneel: Safety Deckplate met gele zijranden als 

veiligheidsmarkering
• Materiaaldikte: 14 mm

DIAMOND TREAD

• Tweelagige ergonomiemat met gripvast diamantoppervlak
• DUALlayer: geschuimde pvc-onderzijde. Robuuste, 

vlamvertragende bovenzijde
• Schuin afl opende matranden verminderen het struikelrisico.
• Verhindert de effecten van lang rechtstaan op doeltreffende en 

betrouwbare wijze
• Brandweerstandsklasse Cfl -S1, laag vlamverspreidend 

vermogen (voldoet aan B1 conform DIN4102)
• Materiaaldikte: 12,5 mm

DECKPLATE SAFETY

Afmetingen Zwart Safety

0,6 m x 0,9 m 1035150 1027353

0,9 m x 1,5 m 1027346 1027354

0,6 m x lopende meter 1035151

0,9 m x lopende meter 1027350            1027358

1,2 m x lopende meter 1027352 1027360

Afmetingen Zwart

0,9 m x lopende meter 1034942

Afmetingen Safety

 0,5 m x 0,5 m (hoekstuk) 1035206

 0,5 m x 0,5 m (zijkant) 1035200

 0,5 m x 0,5 m (middenstuk) 1035199

MiddenstukZijkantHoekstuk

50
0 

m
m

500 mm

1035206 1035199 1035200

DECKPLATE
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ERGONOMIEWERKPLAATSERGONOMIE

BUBBLEMAT

• Doeltreffende antivermoeidheidsmat verkrijgbaar in twee 
varianten:

1. Bubblemat (100 % natuurlijk rubber)
2. Bubblemat Nitril (75 % natuurlijk rubber / 25 % nitril)

• De toevoeging van nitril garandeert een uitstekende weerstand 
tegen oliën en chemicaliën

• Beide varianten hebben een verhoogd gebobbeld oppervlak om 
de bloedcirculatie te stimuleren

• Verkrijgbaar als complete matten of in elkaar grijpende delen 
voor langere matten

• Materiaaldikte: 14 mm

50
0 

m
m

MiddenstukZijkantHoekstuk

500 mm

1034954 1034953 1034952

BUBBLEMAT EN COBAELITE

COBAELITE

• Optimale demping vermindert druk op de rug, benen en 
voeten

• De effecten van lang rechtstaan worden op betrouwbare wijze 
voorkomen

• Optioneel: hulpmiddelen/uitvoeringen op maat op aanvraag
• Brandweerstandsklasse B1 conform DIN54332/DIN4102
• Materiaaldikte: 15 mm

Afmetingen Zwart

0,6 m x 0,9 m 1032634

Afmetingen Rubber Nitril

0,6 m x 0,9 m (mat) 1027372 1027373

0,9 m x 1,2 m (mat) 1006387 1027374

0,6 m x 0,9 m (eindstuk) VE2 1027375 1027376

0,6 m x 0,9 m (middenstuk) 1027377 1027378

Afmetingen Safety (zwart/geel)

0,6 m x 0,9 m (mat) 1034946

0,9 m x 1,2 m (mat) 1034947

0,6 m x 0,9 m (eindstuk) 1034948

0,6 m x 0,9 m (middenstuk) 1027377

0,9 m x 1,2 m (eindstuk) 1034950

0,9 m x 1,2 m (middenstuk) 1034951

Afmetingen Safety (zwart/geel)

 0,5 m x 0,5 m (hoekstuk) 1034954

 0,5 m x 0,5 m (zijkant) 1034953

 0,5 m x 0,5 m (middenstuk) 1034952
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ANTIVERMOEIDHEIDSTEGELS

300mm

30
0m

m 900mm

Elke tegel kan langs de scheidingslijnen (30mm) 
worden versneden en behoudt nog steeds de 
mogelijkheid om te worden gekoppeld aan een 
andere tegel of rand.

2 x Tegel (1 x snijden) 
3 x vrouwelijke rand 
3 x mannelijke rand Bestreken gebied = 1,08 m2

Randen bestaan in zowel mannelijke als 
vrouwelijke versies. Beide versies hebben 
een bijgevoegd hoekstuk dat kan worden 
bijgesneden om te zorgen voor een
doorlopende rand.

FATIGUE-STEP - INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

UNIEKE FLEXIBILITEIT VOORBEELD

Afmetingen Solid Fatigue-Step Solid Fatigue-Step (Nitril) Fatigue-Step

Mat 0,9 m x 0,9 m 1027367 1027368 1034960

Randen Mannelijk Vrouwelijk

75 mm x 1 m (geel) 1027366 1027365

SOLID FATIGUE-STEP

• Supercomfortabele in elkaar grijpende tegels in nitril en rubber
• Solid Fatigue-Step (een combinatie van natuurlijk rubber en nitril)
• Solid Fatigue-Step Nitril (100 % nitril)
• Nitriloptie heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, chemicaliën en vetten
• Tegels grijpen in elkaar voor een uiterst comfortabele antivermoeidheidsvloer
• Bestand tegen temperaturen tot 160 °C en lekken van gesmolten glas
• Individuele tegels kunnen gemakkelijk verplaatst en vervangen worden
• Voldoet aan Slipweerstandtest EN13552 Categorie R10
• Optioneel schuin aflopende rand in geel of zwart
• Materiaaldikte: 16 mm

FATIGUE-STEP

• Antislip vloertegels voor natte en vettige oppervlakken
• In elkaar grijpende tegels met openingen in twee varianten:
• Fatigue-Step (voor algemeen industrieel gebruik - zwart)
• Fatigue-Step Oil Resistant (voor bijzonder vettige oppervlakken of plaatsen waar met 

vetten gewerkt wordt - blauw), op aanvraag verkrijgbaar
• Zachte maar sterke rubberen vloertegels
• Openingen maken een efficiënte afvoer van gemorste vloeistoffen mogelijk.
• Doeltreffende antivermoeidheidseigenschappen voor langdurig rechtstaan.
• Fatigue-Step voldoet aan Slipweerstandtest EN13552 Categorie R10.
• Vetbestendige optie (blauw) zal niet beschadigd worden door contact  

met vetten en oliën
• Materiaaldikte: 19 mm

FATIGUE-STEP GRIT TOP

• Extra stevige grittegels voor veiligheid en comfort
• Uiterst sterke in elkaar grijpende tegels voor zwaar gebruik
• Gemaakt van nitril voor uitstekende weerstand tegen oliën en chemicaliën
• Carbidegebonden ‘grit’ toplaag biedt een uitstekende grip, zelfs bij contact met olie en vet
• Biedt optimaal comfort onder de voeten om vermoeidheid te verlichten
• Openingen voor een efficiënte afvoer van gemorste vloeistoffen
• Optioneel zwarte of gele schuin aflopende randen
• Materiaaldikte: 19 mm
• Op aanvraag

Fatigue-Step
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RAMPMAT, WORKSAFE EN K-MAT

RAMPMAT

• Economische, opengewerkte antivermoeidheidsmat  
uit resistent SBR-rubber

• Vroegtijdige vermoeidheidsverschijnselen en slipgevaar  
wordt doeltreffend verhinderd

• Schuin aflopende matranden verminderen het struikelrisico
• Slipweerstand R10 conform EN13552.
• Materiaaldikte: 14 mm

WORKSAFE

• Robuuste, slipvaste industriemat
• Extreem belastbare, industriële ergonomiemat
• Vermindert de effecten van lang rechtstaan op betrouwbare wijze
• Vermindert slipgevaar in een natte omgeving
• Worksafe Blue voor zwaarder belaste werkplaatsen
• Worksafe Black: natuurrubber
• Worksafe Blue: 38% nitrilrubber
• De geprofileerde onderkant verhindert dat de mat wegglijdt

K-MAT

• Robuuste, ergonomische mat in nitrilrubber (100% NBR)  
met opengewerkt oppervlak

• Geschikt voor natte, olieachtige of vettige omgevingen –  
industrie en keuken

• Goed geschikt bij machines voor een betere slipvastheid
• Ook ideaal in de keuken, voor vaatwasmachines of achter de bar
• 100% nitrilrubber voor een optimale weerstand tegen oliën, 

vetten en reinigingsmiddelen
• Wasbaar tot 60 °C – ook in industriële vaatwasmachines
• De mat kan gemakkelijk worden gereinigd in de vaatwasmachine

Afmetingen Zwart

0,8 m x 1,2 m (12.5 mm) 1027370

0,9 m x 1,5 m (14 mm) 1027369

Afmetingen Zwart

0,9 m x 1,5 m (zwart) 1006386

0,9 m x 1,5 m (blauw) 1034961

Afmetingen Zwart

0,85 m x 1,5 m 1034962

(Blauw) 
oliebestendig
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MATS IN MIND APP

Download de ‘Mats in mind’ app van onze 
partner Coba Europe in de Google Playstore 
en vind op zeer effi ciënte wijze de juiste mat 
voor jouw werkomgeving. Surf meteen naar 
de Google Playstore via deze QR-code:

HYGIWELL MAT
1048662

• Desinfectie schoenzolen in combinatie met desinfectiemiddel 
(1,75L).

• Gemaakt van 100% gerecycleerde PVC.
• Afmetingen: 0,55m * 0,80m.

COSMO MAT FR
1048744

• Slijtvast
• Volledig getest op brand volgens Cfl -S1.
• Afmetingen: 0,9 x 1,5m.
• Kleuren: Grijs/zwart

HYGIMAT FOOD
1048663

• Revolutionaire gelschuim voor duurzaamheid en comfort.
• Antimicrobiële eigenschappen
• Olie- en vloeistof resistent.
• Normen: BS EN 13501-1 en DIN 51130.
• Afmetingen: 0,6m 0,9 m.

SITEPATH HI-VIS
1048745

• Lichtgewicht en fl exibel materiaal.
• Bovenkant met ruitpatroon.
• Reinigen met een jetwasser of slang.
• Los plaatsen of plakken op de vloer.
• Afmetingen: 1m x 10m.
• Kleuren: Fluo geel.

ERGONOMIE WERKPLAATSERGONOMIE

HYGIWELL EN HYGIMAT



19

COBASWITCH

• Elektrische isolatiemat die voldoet aan BS EN 61111:2009 
• Beschermt tegen elektrische schokken
• Ideaal voor gebruik voor schakelborden en uitrusting onder 

hoge spanning
• Geribbeld oppervlak biedt tractie onder de voeten
• Bestand tegen zuren, olie en lage temperaturen
• Geproduceerd met kleurcodetape om de classificatie op de 

achterkant van de mat aan te duiden

Materiaalsterkte Normering Bestand tegen

3 mm BS EN 61111:2009 
Klasse 0

1 KV

4 mm BS EN 61111:2009 
Klasse 2

26,5 KV

5 mm BS EN 61111:2009 
Klasse 4

36 KV

Afmetingen 3 mm 4 mm 5 mm

1 m x lopende meter 1034991 1035016 1035017

ERGONOMIEWERKPLAATSERGONOMIE

COBASWITCH

COBAGRIP STAIR NOSING

COBAGRIP® STAIR NOSING

• Verhoogde slipvastheid op traptreden
• Bruikbaar op nieuwe trappen, maar kan ook achteraf  

worden aangebracht
• Opvallende kleur voor betere zichtbaarheid
• Materiaaldikte: 5 mm, GFK-basis 3 mm

Afmetingen Geel

55 mm x 55 mm x 1,0 m 1035051

55 mm x 55 mm x 1,5 m 1035050

55 mm x 55 mm x 2.0 m 1035049

55 mm x 55 mm x 3.0 m 1035048


