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Fabrikken som produserer stolunderlagene, drives 
av inntil 30 % fornybar energi fra vindmøller som et 
ledd i vår miljøtilnærming til driften.

Blue Angel-merket



ORIGINAL FLOORTEX
POLYKARBONAT

FLOORTEX FTALAT-
FRI PVC

RESIRKULERTE OG 
RESIRKULERBARE

MATERIALER

ANTISTATISK 
FORMEL

HARDE GULV TEPPER

Hos Hamelin finner du det beste utvalget 
av stolunderlag, produsert av miljøvennlige 
kvalitetsmaterialer.

Til kontorer, bedrifter eller hjemme.

Alle stolunderlagene produseres i Euro-
pa. Vi bruker de beste råvarer kombinert 
med størst mulig andel resirkulerbare  
materialer, uten å gå på kompromiss 
med kvaliteten.

I denne katalogen finner du grunnutvalget 
vi har på lager.
Hvis du trenger større pakker eller andre 
produkter, kan du  kontakte din   
salgsrepresentant fra Hamelin eller  
kundeservice.



advantagemat
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FTALAT-FRIE 
PVC

INNTIL 30 % FORNYBAR
ENERGI

INNTIL 25 % 
RESIRKULERT INNHOLD

Prisgunstig og slitesterk gulvbeskyttelse for 
hjem og kontor.
• Helt uten skadelige DIDP-ftalater for bedre luftkvalitet enn med 

konvensjonelle PVC-produkter.

• Inneholder ikke kadmium, tinn eller bly.

• Uten kjemikalier som er forbudt i barnerelaterte produkter.

• Unik formel som gir optimal ytelse og holdbarhet.

• Garantert til å ikke knekke, gå i oppløsning, bli ødelagt eller knuses 
ved normal og riktig bruk.

• Produseres med inntil 30 % fornybar energi, og inneholder inntil 25 
% resirkulerte råvarer. 100 % resirkulerbar.

• Tilgjengelig med glatt bakside for harde gulv og mønstret bakside 
for tepper med kort, middels og lang lugg.

PROFESJONELL

BUDSJETT

HARDE GULV

TEPPER

ANTISTATISK 
FORMEL

HARDE GULV

TEPPER

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Antistatisk Pakke

400108056 90 x 120 1,9 mm – Boksløsning

100730079 120 x 150 2,2 mm Ja Rullet og i eske

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Antistatisk Pakke

100730057 90 x 120 2,0 mm – Rullet og i eske

100730065 120 x 150 2,0 mm – Rullet og i eske

100730072 120 x 200 2.0 mm - Rullet og i eske

Boksløsningen er perfekt for å vise frem   
stolunderlagene på en fin måte, og det er også 
en komfortabel emballasje som kunden   
enkelt kan bære med seg etter å ha kjøpt den.

INNTIL 25 % 
RESIRKULERT MATERIALE

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Egnet til 
teppe

Lengde 
på pigger

Tykkelse 
base

Anti-
statisk

Pakke

400108055 90 x 120 Opp til 9 mm 2.4 mm 2.2 mm - Boksløsning

100730081 120 x 150 Opp til 9 mm 2.4 mm 2.5 mm Ja Rullet og i eske

100730035 120 x 150 Opp til 9 mm 2.4 mm 4.0 mm - Rullet og i eske

Bestillings-
nummer

Størrelse 
i cm

Egnet til 
teppe

Lengde 
på pigger

Tykkelse 
base

Pakke

100730059 90 x 120 Opp til 6 mm 2.8 mm 2.2 mm Rullet og i eske

100730067 120 x 150 Opp til 6 mm 2.8 mm 2.2 mm Rullet og i eske

100730073 120 x 200 Opp til 6 mm 2.0 mm 2.2 mm Rullet og i eske
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Det ultimate innen kvalitet, slitestyrke og 
ergonomisk effektivitet.
• Med 100 % rent (ikke resirkulert) Floortex polykarbonat er ultimat 

-kolleksjonen de mest slitesterke stolunderlagene på markedet.

• Den høye stivheten gir en ergonomisk og glidevennlig overflate for 
stoler med hjul, og med dobbelt så høy slagstyrke som PVC er de 
praktisk talt uknuselige ved normal bruk. 

• Floortex polykarbonat vil ikke krølles, sprekke, misfarges, få hull eller 
avgi lukt under normal bruk, og de vil ikke skade lakkert tregulv.

• Ultimat-kolleksjonen inneholder ikke ftalater, PVC, tinn, bly eller 
kadmium og har lavt utslipp av gass. Dette er en forbrukervennlig 
løsning som er perfekt for mennesker med allergier.

• Varmebestandig opp til 100 °C, og kan brukes sammen med  
gulvvarme.

• Produsert med inntil 30 % fornybar energi, og er 100 % resirkulerbar.

ORIGINAL FLOORTEX
POLYKARBONAT

100 % 
RESIRKULERBARE

MATERIALER
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INNTIL 30 % FORNYBAR
ENERGI

PROFESJONELL

HARDE GULV

TEPPER

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Antistatisk Pakke

100730002 90 x 120 1,8 mm Ja Rullet og i eske

100730006 100 x 120 1,8 mm – Rullet og i eske

100730010 120 x 150 1,8 mm Ja Rullet og i eske

100730017 120 x 200 1,8 mm – Rullet og i eske

100730021 120 x 300 1,8 mm – Rullet og i eske

Den beste kvaliteten på markedet.
POLYKARBONAT er et veldig sterkt og  
miljøvennlig materiale med høy   
strekkfasthet.
Det er nesten helt gjennomsiktig med 
en fin avslutning.
Det samme materialet brukes til å  
produsere politihjelmer.

ORIGINAL 
FLOORTEX

POLYKARBONAT

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Egnet til 
teppe

Lengde 
på pigger

Tykkelse 
base

Pakke

100730004 90 x 120 Opp til 12 mm 2.2 mm 2.0 mm Rullet og i eske

100730012 120 x 150 Opp til 12 mm 2.2 mm 2.0 mm Rullet og i eske



evolutionmatTM

evolutionmatTM



Ecotex-kolleksjonen er utviklet for å oppfylle 
de miljømessige krav ved hjelp av teknisk 
kunnskap og omfattende testing for å sikre 
at de oppfyller Floortex høye standarder.
• Produsert av forbedret polymer som inneholder inntil 50 %  

resirkulert materiale.

• Produsert ved hjelp av inntil 30 % fornybar energi.

• Selv om denne kolleksjonen har lavere andel av resirkulert innhold, 
var dette  nødvendig for å sikre at ytelsen oppfyller våre høye  
standarder.

• Ekstremt slitesterk modell med høy ytelse. Denne kolleksjonen er 
den mest miljøvennlige på markedet.

• Gjennomsiktig og 100 % resirkulerbar.

100 % 
RESIRKULERBARE

MATERIALER
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INNTIL 30 % FORNYBAR
ENERGI

HARDE GULV

TEPPER

INNTIL 50 % RESIRKULERT 
MATERIALE

Selv om Ecotex-kolleksjonen inneholder 
50 % resirkulert materiale, er kvaliteten 
veldig god.
Testet mot brudd opp til 150 kg.

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Anti slip Pakke

100730041 90 x 120 1.8 mm - Rullet og i eske

100730049 120 x 150 1.8 mm - Rullet og i eske

400108395 120 x 200 1.6 mm Ja Rullet og i eske

Bestillings-
nummer

Størrelse 
i cm

Egnet til 
teppe

Lengde på 
pigger

Tykkelse 
base

Pakke

100730043 90 x 120 Opp til 6 mm 2.8 mm 2.0 mm Rullet og i eske

100730051 120 x 150 Opp til 6 mm 2.8 mm 2.0 mm Rullet og i eske

100730055 120 x 200 Opp til 6 mm 2.8 mm 2.0 mm Rullet og i eske
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PROFESJONELL
Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

100730083 90 x 120 2,2 mm Rullet og i eske

HARDE GULV

ORIGINAL FLOORTEX
POLYKARBONAT

100 % 
RESIRKULERBARE

MATERIALER
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INNTIL 30 % FORNYBAR
ENERGI



ERGOMATTER 

MAXIMUM HEALTH SUPPORT ANTI-MICROBIAL PROTECTIONERGONOMIC PERFORMANCE

Sitte eller stå?

God ergonomi på
 arbeidsplassen:  

• God trivsel på arbeidsplassen er 
avhengig av mange faktorer, men 
vår fysiske helse blir i stor grad  
påvirket av om vi sitter eller står.

• Mye stillesittende arbeid er en 
stor faktor i fire av de syv viktigste 
årsakene til dødsfall:

• Hjertesykdommer 

• Kreft

• Slag 

• Diabetes

• Innebygd antimikrobiell beskyttelse 
som varer i hele produktets levetid.

�e�l��

NEDLASTING
DETALJERT 

FORKLARING AV 
DE HELSEMESSIGE 

FORDELENE



AFS
A N T I - F A T I G U E  S Y S T E M

ERGOMATTE
Stå – på riktig måte.
Den beste matten for arbeidsstasjonen når du står i løpet av dagen. 
Massasjepunkter og bevegelsestriggere som oppfordrer til bevegelse 
og metabolsk stimulering.

• Reduserer trykket på kroppen med inntil 54 %.

• Stimulerer blodsirkulasjonen for å gi høyere metabolisme, og 
stimulerer leggmusklene.

5000

Sentral 
anti-tretthets 
plattform.

Sklisikker base med 
«EASY-SLIDE»-profil 
som gjør den enkel å 
flytte.

Sideveis DRA/DYTT-
punkt, og kombinert 
ERGO-BAR.

Gradvis økende kant 
for trening av ankler og 
legger, med 20° kant i 
samsvar med ADA.

�e�l��

STÅ I 30 MINUTTER 
HVER DAG

ANTI-UTMATTELSESSYSTEM
UTEN FTALATER

10 ÅRS GARANTI

SE
FILMEN OM 5000

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

400098939 90 x 66 20–50 mm Flat i eske



3000 ERGOMATTE

20° kant i samsvar 
med ADA for 
maksimal sikkerhet.

Sklisikker base med «EASY-SLIDE»-
profil som gjør den enkel å flytte. 

Formet og 
krøllesikker kant 
som sikrer flathet.

STÅ I 30 MINUT-
TER HVER DAG

ANTI-UTMATTELSESSYSTEM
UTEN FTALATER

10 ÅRS GARANTI

SE 
FILMEN OM 2000

�e�l��

Stå – på riktig måte.

En veldig god matte for arbeidsstasjonen når du står i løpet av dagen.

Optimal tykkelse, taktil overflate og avrundede kanter utformet for på en 
subtil måte å oppmuntre brukeren til å bevege seg.

• Ekstra komfort med 20 mm premiumtykkelse.
• Reduserer trykket på kroppen med inntil 46 %.

2000 ERGOMATTE
Stå – på riktig måte.

Den perfekte matten for arbeidsstasjonen når du står i løpet av dagen.

Ergonomisk utformet trykk som oppfordrer til progressiv bevegelse mens du 
står. 

• Ekstra komfort med 18 mm tykkelse.
• Reduserer trykket på kroppen med inntil 40 %.
• 20° kant i samsvar med ADA for maksimal sikkerhet.

�e�l��

Sklisikker base med 
«EASY-SLIDE»-profil som 
gjør den enkel å flytte. 

SE 
FILMEN OM 3000

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

400098938 100 x 50 20 mm Flat i eske

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Farge Tykkelse Pakke

400098933 60 x 40 Svart 18 mm Flat i eske

400098934 60 x 40 Grå 18 mm Flat i eske

400098935 80 x 50 Svart 18 mm Flat i eske

400098936 80 x 50 Grå 18 mm Flat i eske



STAR GULVMATTE
Perfekt bak disken, 
ved arbeidsbenkene 
og i pakkeavdelingen.

STAR KOMFORTMATTE
Perfekt for barnehager, blomsterbutikker, 
pakkeavdelinger og lignende.

• Boblematte som gir god  
blodsirkulasjon og avlastning av 
bein og rygg.

• Matten er tett og har skråkant for 
økt sikkerhet og for at den skal 
ligge stabilt på gulvet.

• Materialet er 100 % vinylskum 
med en sterk overflate.

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

400087300 60 x 90 14 mm Flat i eske

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

100730101 60 x 90 10 mm Rullet i en eske

100730102 90 x 120 10 mm Bulk, flatpakket

100730103 90 x 120 10 mm Rullet i en eske

• Luftbobler som stimulerer og 
masserer slitne føtter. 

• Oppfordrer til å bytte arbeidsstilling 
hyppigere, noe som fører til bedre 
blodsirkulasjon.

• Matten er tett og har skråkant for 
økt sikkerhet og for at den skal 
ligge stabilt på gulvet.

• Materialet er naturgummi.

ERGOMATTER 

INDUSTRI



Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

100730105 60 x 92 13 mm Flat i eske

100730107 91 x 150 13 mm Flat i eske

• Åpen matte med hull for  
drenering av vann.

• Sklisikker overflate og   
underside med god   
avlastende effekt.

• Med tre skråkanter for økt  
sikkerhet og for at den skal 
ligge stabilt på gulvet.

• Materialet er nitrilgummi.

STAR VETERINÆRMATTE
Matten tåler fett, olje og de fleste 
løsemidler. 
Perfekt til næringsmiddelindustrien.

INNGANGS-
MATTE

ALLROUND
OLYMPIA INNGANGSMATTE
Absorberende matte for   
inngangspartiet i alle bygninger, 
hjem, kontor eller industri.

Bestillings-
nummer

Størrelse i 
cm

Tykkelse Pakke

400086646 60 x 90 6–9 mm Rullet i en eske

400086648 90 x 120 6–9 mm Rullet i en eske

400086678 90 x 150 6–9 mm Rullet i en eske

• God absorpsjon, tørker raskt.

• Kan støvsuges eller spyles.

• 100 % polypropen med kanter 
og bunn av svart vinyl.

INDUSTRI



Hamelin A/S
Noeglegårdsvej 1

3540 Lynge
Danmark

www.hamelin.dk

KUNDESERVICE:

Telefon: +47 32 24 17 50
E-post:  ksno@hamelinbrands.com

Katalog på nett: www.hamelin.dk/online-catalog/

YouTube: www.youtube.com    #HAMELIN A/S


