
Sunnex Ergo
Ergonomiske arbejdspladsmåtter til industri- og service formål



Velkommmen til en værdifuld arv,  
kvalitet og kundeservice
Siden 1960’erne har Sunnex været en førende producent og leverandør af 
maskinsko af høj kvalitet. Sammen med vores ergonomiske måtter forbedrer vi 
løbende arbejdsmiljøet for det globale marked. Sunnex maskinsko og  
ergonomiske måtter markedsføres og sælges fra vort HQ i Sverige, i tæt  
samarbejde med virksomheder der kræver kvalitet og ergonomisk excellence.



Et historisk fokus på ulykker på arbejdspladsen
Officiel statistik over ulykker på arbejdspladsen har eksisteret i Sverige siden 1906. Den tidlige fokus på arbejdsulykker og  

skader har effektivt givet Sverige et ”forspring”.

Enestående industrielle forhold
Den direkte kommunikation med et minimum af regeringsinddragelse har betydet, at ny innovation og ideer kan spredes hurtigt og  

problemer løses med det samme, hvilket igen fører til en bred ergonomisk politik på arbejdspladsen. 

Meget lave historiske arbejdsløshedsstal
Regeringens fulde beskæftigelsespolitik frem til slutningen af   det 20. århundrede resulterede i meget lave arbejdsløshedstal.  
I begyndelsen af   1970’erne var ledigheden så lav som 1%. Dette betød, at arbejdsgiverne havde brug for at tilbyde fremragende  

arbejdsvilkår for at tilskynde folk til at arbejde for dem og  for et mere sundt og sikkert miljø.

Lovgivning
I 1970’erne blev nye arbejdsmarkedsreformer vedtaget af det svenske parlament, herunder arbejdsmiljøloven fra 1977. Loven gav folk  

mere indflydelse på deres arbejdsvilkår, idet man overvejede emner som stress, monotoni og arbejdssystemer som gyldige bekymringsområder.

Et forhøjet niveau af R & U
I en undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen blev Sverige rangeret som førende land i EU for innovation. De forholdsvis  
høje lønomkostninger i Sverige har tvunget virksomhederne til at investere i nye innovative produkter, der kræver høj kvalitet frem for at  
engagere sig i masseproducerende produktion.

Skandinaviske  
ergonomiske løsninger 



60’erne
 
Vores første unikke 
gummiblanding og 
maskinsko blev 
introduceret.

1974 

Sunnex virksomheden 
introduceres

2010 

Sunnex maskinsko & 
ergonomiske måtter 
implementeres i  
Movomech AB.

Vision
Global markedsleder producerer 
højkvalitets dæmpningsudstyr og 
ergonomiske måtter.

Mission
Med den rette kvalitet, et stærkt 
produktmiks samt kundefokus, 
vil vi sikre en global bæredygtig 
ergonomisk arbejdsplads for 
mennesker og maskiner.

Forpligtelse
Overlegen kvalitet og målrettet 
kundeservice.

Drive vores mission for 
verdensomspændende 
ergonomisk ekspertise

Med 50 års dokumenteret kvalitet, engagement samt verdens bedste kundeservice, 
driver vi bæredygtig forretning med vore primære kunder verden over



Ekseptionel 
kvalitet
Ingen overflødige materialer tilsættes i  
produktionen. Gummiet er let at rengøre  
og kan modstå slitage i mange år uden  
kvalitetsreduktion.

Årtiers  
udvikling
Sunnex har mere end 50 års  
erfaring indenfor produktudvikling.  
Vi gør din hverdag bedre!
 



Miljø venlig 

Just-in-time produktion reducerer overproduk-
tion, energiforbrug og unødvendigt affald. Det 
sikrer bæredygtighed!

Nem at tilpasse
Du kan nemt tilpasse måtten til dine forret-
ningsbehov. Der kræves ingen værktøj til 
montering. Valg af farve er en mulighed.



Produkt Specifikation 

Tværsnitsprofil 
af Sunnex Ergo

Byg din egen 
måtte

Luft 
pude

Gulv 
belægning

Gummi 
beskyttelse

A B C D E F G

AFSNIT BENÆVNELSE DIMENSION, MM ART. NR.

A+B+A Basis kit 750 X 1500 120000

A Afslutnings sektion 750 X 375 120001

B Midter sektion 750 X 750 120002

C Kant sektion 750 X 750 120003

D Hjørne sektion 750 X 750 120004

E Center sektion 750 X 750 120005

F Passtykke 1 750 X 375 120006

G Passtykke 2 750 X 175 120007



FF Tool ApS
Lundeborgvej 14

DK- 9220 Aalborg Øst

Tlf./Phone +45 9858 1100  

mail: tool@fftool.dk

www.fftool.dk

Sunnex Ergo måtter  
– Unik kvalitet og  
holdbarhed
Første valg for smarte virksomheder, der værdsætter deres medar-

bejdere og deres forretning med en varig arbejdspladsforbedring.

Sunnex Ergo
• En ergonomisk arbejdspladsmåtte lavet af 

en stærk resistent og speciel nitrilgummi 
blanding.

• Luftpude effekt og bump i den øverste del 
af måtten giver behagelig trykaflastning til 
ryg, hofter, ben och fødder.

• Designet til alsidige miljøer sammen med 
vores Sunnex SUR-LOKTM klik system 
der sikrer pålidelig og langvarig  
holdbarhed.

Sunnex ESD
• De samme unikke egenskaber som ERGO med den  

ekstra funktion at aflade statisk elektricitet.


