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Ett företag i ständig
utveckling
Safety First grundades redan 1984 och under
åren har vi etablerat oss som en av de största
leverantörerna av entré- och arbetsplatsmattor i Skandinavien. Tack vare målmedvetet arbete har vi byggt upp ett rykte om att vara en
pålitlig och innovativ partner som förknippas
med hög kvalitet och bra service. De flesta av
våra kunder har varit med oss under en lång
tid vilket visar att vårt hårda arbete gentemot
våra kunder är uppskattat.
I början av året tackade vi av Ole Rydström
som gick i pension. Ole började jobba på Safety First redan 2001 och har sedan dess varit en
ovärderlig tillgång för oss.
Inför 2019 har vi ytterligare utökat och förbättrat vårt sortiment. Med Senso Connect (s. 6),
Senso Rondo (s. 18) och Entré Total (s. 30) kompletterar vi vårt redan breda utbud.
Som en följd av detta, samt för att ytterligare
kunna garantera leveranssäkerheten, har vi
byggt ut vårt lager. Detta gör att vi kan bibehålla vårt löfte om snabba och exakta leveranser, trots att volymer och kraven från våra
kunder ökar.

Johanna Öhman, VD
johanna@safety-first.se

Christian Nilsson, marknad
christian@safety-first.se

Lennart Nilsson, sortiment
lennart@safety-first.se

Anette Eliasson, administration
anette@safety-first.se

Shine Vallath, lager
lager@safety-first.se

Mårten Hyltvik, lager
lager@safety-first.se

Katalogen ni håller i handen har genomgått
en mindre uppgradering och vi hoppas ni ska
uppskatta förändringarna. För löpande nyheter om oss och våra produkter, håll utkik på vår
hemsida.

Välkommen till Safety First.
Markus Hallmar, lager
lager@safety-first.se
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Senso Ribb

c
Tj o

kl

Senso Ribb är en bra matta för arbetsplatsen oavsett Mattan levereras på rulle eller metervara. Den finns i
om man arbetar statiskt eller rör på sig. Den ger även tre olika bredder. Den 90 cm breda mattan finns även
bra halksskydd tack vare den ribbade ytan.
med gul kant.
Mattan är anpassad till torra arbetsplatser inomhus
som t.ex. monterings- och packstationer som
bemannas mindre än 3 timmar per arbetsdag.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

4081110

Senso Ribb

0,6 x 18,3

Grå

4081210

Senso Ribb

0,9 x 18,3

Grå

4081310

Senso Ribb

1,2 x 18,3

Grå

4081211

Senso Ribb

0,9 x 18,3

Grå/Gul

1

För 0-3 h/dag
Bra halkskydd
För torra miljöer

Industri

Senso Ribb Plus
ek

9m

m

Senso Ribb Plus är en utveckling och packstationer som bemanav vår klassiska Senso Ribb och nas mellan 0-6h per dag.
är belagd med ett extra slitskikt.
Senso Ribb Plus levereras på rulle
Mattan är tillverkad av vinyl och
eller metervara. Den finns i 3 olika
är anpassad till torra arbetsplats- bredder.
er inomhus som t.ex. monterings-

c
Tj o

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

För 0-6 h/dag

5501110

Senso Ribb Plus

0,6 x 18,3

Grå

5501210

Senso Ribb Plus

0,9 x 18,3

Grå

Bra halkskydd

5501310

Senso Ribb Plus

1,2 x 18,3

Grå

kl

För torra miljöer

Industri

Senso Style Plus

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

5511110

Senso Style Plus

0,6 x 18,3

Grå

5511210

Senso Style Plus

0,9 x 18,3

Grå

5511310

Senso Style Plus

1,2 x 18,3

Grå

2

ek

9m

m

Senso Style Plus är en utveckling er inomhus som t.ex. monteringsav vår klassiska Senso Ribb och och packstationer som bemanär belagd med ett extra, apelsin- nas mellan 0-6h per dag
mönstrat, slitskikt.
Senso Ribb Plus levereras på rulle
Mattan är tillverkad av vinyl och
eller metervara. Den finns i 3 olika
är anpassad till torra arbetsplats- bredder.

Tj o

För 0-6 h/dag
Bra halkskydd
För torra miljöer

ck

l

Industri

m

Finns även i ESD-utförande

ek

11 m

Senso Dial

c
Tj o

Senso Dial är en klassisk arbetsplatsmatta med durkmönstrad ovansida som är tillverkad av en speciell
gummiblandning för att ge bästa slitstyrka och passa i de flesta industrimiljöer. Underdelen är gjord av
cellgummi.

kl

liggör användning av lättare vagnar på mattan.
Senso Dial är utvecklad för att avlasta och passar i
de flesta torra industrimiljöer. Mattan tillverkas också
i grått men är då helt i naturgummi.

Mattan levereras på rulle eller i specialmått med upp
Kombinationen av dessa miljövänliga material ger till 4 meters bredd. Vid behov kan vi även platslägen både slitstark och bekväm matta att stå på. De ga mattan. Kanterna är alltid fasade om inte annat
fasade kanterna minimerar snubbelrisken och möj- önskas.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

5012430

Senso Dial

0,7 x 10,0

Svart

5012530

Senso Dial

1,0 x 10,0

Svart

5012630

Senso Dial

1,4 x 10,0

Svart

5017530

Senso Dial

1,0 x 1,4

Svart

5012410

Senso Dial

0,7 x 10,0

Grå

5012510

Senso Dial

1,0 x 10,0

Grå

5012610

Senso Dial

1,4 x 10,0

Grå

5017510

Senso Dial

1,0 x 1,4

Grå

3

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
För torra miljöer

Industri

Senso Dial Super
11 m

m

Undersidan är tillverkad av
EPDM-gummi och har förseglade
kanter så att inte vätska skall
tränga in mellan de två skikten.

ek

Senso Dial Super är en
uppgradering av vår klassiska
Senso Dial där ergonomi och
slitstyrka är den bästa tänkbara.
Den durkmönstrade ovansidan
har en maximal inblandning
av nitrilgummi för att klara de
tuffaste miljöer.

c
Tj o

Mattan finns i vissa standardbredder men kan även levereras
helt efter specialmått. Kanterna
är alltid fasade om inte annat
önskas.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

5202430

Senso Dial Super

0,7 x 10,0

Svart

5202530

Senso Dial Super

1,0 x 10,0

Svart

5202630

Senso Dial Super

1,4 x 10,0

Svart

kl

Tål hårt slitage
Tål vissa oljor
Bra halkskydd

Industri

Senso Pastill

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

5022530

Senso Pastill

1,0 x 10,0

Svart

5027530

Senso Pastill

1,0 x 1,4

Svart

5022510

Senso Pastill

1,0 x 10,0

Grå

5027510

Senso Pastill

1,0 x 1,4

Grå

4

11 m

m

Senso Pastill är utvecklad för att
avlasta och passar i de flesta
torra industrimiljöer.
Mattan levereras på rulle eller i
specialmått med upp till 4 meters bredd. Vid behov kan vi även
platslägga mattan.

ek

Senso Pastill är 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.

c
Tj o

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
För torra miljöer

kl

mm

Industri

ek

20

Senso Comfort

c
Tj o

Senso Comfort är en 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.

kl

Comfort förbättrar kroppens blodcirkulation genom
att fötterna tvingas parera det mjuka underlaget
trots att man står stilla. Samtidigt avlastar den knän
och rygg och förebygger förslitningsskador.
Senso Comfort finns i svart och i standardstorleken
60 x 90 cm.

Mattan är utvecklad för torra arbetsplatser som kräver stillastående arbete under längre perioder. Senso

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

8700130

Senso Comfort

0,60 x 0,90

Svart

Tål hårt slitage
Väldigt bra avlastning
För torra miljöer

5

Industri

19
0
2
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mm

N

Senso Connect är en byggbar arbetsplatsmatta
anpassad för stående och gående arbete i industrin.
Den är tillverkad av polyuretan vilket ger en extremt
skön känsla. Den mönstrade ovansidan erbjuder ett
bra halkskydd och de fasade kanterna minimerar
snubbelrisken.

ek

13

Senso Connect

c
Tj o

kl

Mattan är utvecklad för torra arbetsplatser och går
enkelt att anpassa efter arbetsbordets längd. Bitarna
kopplas enkelt ihop och isär vid behov och den unika
kopplingstekniken håller ihop mattorna även i en
högt trafikerad industrimiljö.
Senso Connect finns i svart och den säljs i två olika
bitar, mittbit och kantbit som båda är 90x60cm.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

8710130

Senso Connect kant

0,60 x 0,90

Svart

8720130

Senso Connect mitt

0,60 x 0,90

Svart

Byggbar
Väldigt bra avlastning
För torra miljöer

6

mm

Industri

ek

15

Senso Elite

Tj o

Senso Elite är en traditionell bulmatta tillverkad
av skummad polyuretan. Mattans unika elastiska
egenskaper ger en mycket god avlastning.
Materialet har också en mycket hög slitstyrka.

ck

l

Mattan finns i flera standardstorlekar men kan även
tillverkas i specialmått enligt kundens önskemål.

Senso Elite är utvecklad för att ligga i torra miljöer
inomhus som t.ex. monterings- och packstationer
och receptioner.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

8100110

Senso Elite

0,6 x 0,9

Grafit

8100310

Senso Elite

0,6 x 1,8

Grafit

8103110

Senso Elite

0,9 x 1,2

Grafit

8103210

Senso Elite

0,9 x 1,5

Grafit

7

Tål hårt slitage
Väldigt bra avlastning
För torra miljöer

mm

Industri

ek
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Senso Nitril

c
Tj o

kl

Senso Nitril är framtagen för att ge det absolut Mattan finns i flera standardstorlekar men kan även
bästa motståndet mot oljor och kemikalier. Den tål tillverkas i specialmått enligt kundens önskemål.
dessutom lättare stänk från svets och slip. Bulornas
form och nitrilgummits elasticitet gör mattan extremt
skön att stå på.
Detta är den mest tåliga matta man kan tänka sig
och den kan användas i de flesta industrimiljöer.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

8400130

Senso Nitril

0,6 x 0,9

Svart

8400330

Senso Nitril

0,6 x 1,8

Svart

8403130

Senso Nitril

0,9 x 1,2

Svart

8

Tål hårt slitage
Tål de flesta oljor
För tung industri

mm

Industri

ek
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Senso Deck

c
Tj o

Senso Deck är med sitt däckmönstrade ytskikt och
noga avvägda mjukhet det självklara alternativet
när avlastningsergonomi och slitstyrka prioriteras.
Mattan är anpassad till industrier, t.ex. vid maskiner
och monteringsbord med hög belastning.

kl

Senso Deck kan fås i hel rulle eller i kapade längder.
Alla har fasade kanter.
Mattan finns i svart eller svart med gul kant om man
vill markera områden för gångtrafik eller liknande.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

4791230

Senso Deck

0,9 x 18,3

Svart

4796430

Senso Deck

0,9 x 1,5

Svart

4791231

Senso Deck

0,9 x 18,3

Svart/Gul

4796431

Senso Deck

0,9 x 1,5

Svart/Gul

9

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
För torra miljöer

mm

Industri

ek

12

Senso Pyramid

c
Tj o

kl

Senso Pyramids ovansida är tillverkad av ett själv- Mattan finns i både 0,9 och 1,2 meters bredd och kan
släckande plastmaterial som gör att det tål både kapas i valfria längder upp till 18,3 meter, alltid med
svetsloppor och slipsprut. Undersidan består av ett fasade kanter runt om.
mjukt, skummat material som gör mattan mycket
bekväm att stå på.
Den är mycket tålig för slitage men bör ligga i en torr
miljö så att den mjuka undersidan inte tar skada.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

4801230

Senso Pyramid

0,9 x 18,3

Svart

4801330

Senso Pyramid

1,2 x 18,3

Svart

4806430

Senso Pyramid

0,9 x 1,5

Svart

10

Tål hårt slitage
Tål de flesta oljor
Tål svetsning

mm

Industri

ek

17

Safe Link

c
Tj o

kl

Safe Link är kopplingsbara gummimattor som ger
extremt bra avlastningsförmåga och slitstyrka.

Mattorna är tillverkade av naturgummi och tål vätskor
men bör unvika kontakt med oljor och extrem värme.

Safe Link Flex är dränerande vilket betyder att hålen i
mattan gör att skräp ramlar igenom och nabbarna på
undersidan ventilerar bort fukt. Safe Link Industri är tät
så att skräp och smuts stannat på ovansidan och enkelt
kan borstas bort.

Linkmattorna är kopplingsbara vilket gör det möjligt att
täcka stora, sammanhängande ytor.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9716530

Safe Link Flex

0,91 x 0,91

Svart

9726530

Safe Link Industri

0,91 x 0,91

Svart

9730230

Honlist

7 x 91 cm

Svart

9730030

Hanlist

7 x 91 cm

Svart

9730290

Honlist

7 x 91 cm

Gul

9730090

Hanlist

7 x 91 cm

Gul

11

Tål hårt slitage
Byggbar
Tål vatten

mm

Industri

Link Universal är en matta med den bästa gummiblandningen för att ge extremt bra avlastningsförmåga och slitstyrka. Dessutom klarar den alla
typer av svetsning och är helt oljeresistent. Nabbarna
på undersidan ventilerar bort fukt. De fasade
kantlisterna minimerar snubbelrisken.

ek

17

Safe Link Universal

c
Tj o

kl

arbetsplatsmatta vid tunga industrier där det
förekommer antingen oljor eller svets- och slipsprutsglöd.
Link Universal finns med både med tät ovansida och
med öppna hål för dränering

Mattan anpassad till både torr och våt miljö. Den
klarar av intensivt slitage vilket gör den till en perfekt
Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9776530

Link Industri Universal

0,91 x 0,91

Svart

9786530

Link Flex Universal

0,91 x 0,91

Svart

9770030

Hanlist

7 x 91 cm

Svart

9770230

Honlist

7 x 91 cm

Svart

12

Tål hårt slitage
Byggbar
Tål de flesta oljor

mm

Industri

ek

15

Safe Grip

c
Tj o

Safe Grip är en ergonomisk industrimatta med ett
extremt bra halkskydd. Perfekt för tuffa miljöer där
det förekommer oljor och skärvätskor. Mattan är
dränerande och släpper igenom både vätskor och
smuts.

kl

Den är uppbyggd av sammansvetsade vinylprofiler
som ger en avlastande effekt för ben och rygg.
Mattan levereras på rulle eller metervara i två olika
bredder.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

2411130

Safe Grip

0,6 x 10,0

Svart

2411230

Safe Grip

0,9 x 10,0

Svart

Tål hårt slitage
Tål de flesta oljor
Bra halkskydd

13

mm

Industri

ek

3-8

Gummiduk

Tj o

ck

l

Gummiduken är tillverkad av naturgummi med Gummiduken finns i flera olika utföranden. Dels
inblandning av återvunnet gummi. Den finns i ett som slät, 3mm eller 8mm tjock, men även smal och
flertal tjocklekar och mönster.
bredräfflad.
Mattan har en mängd användningsområden, allt
från sparkskydd på dörrar till dämpning på hyllplan.
Gummit har en dämpande effekt både på ljud och
slag.

Namn

Storlek (m)

Färg

Tål hårt slitage

9209030

Slät 3mm

1,4 x 10,0

Svart

9209530

Slät 8mm

1,4 x 5,0

Svart

Bra halkskydd

9387730

Smalräfflad

1,0 x 10,0

Svart

9388030

Smalräfflad

1,2 x 10,0

Svart

7258030

Bredräfflad

1,2 x 10,0

Svart

Art. nr

14

Tål vatten

mm

Industri & Entré

ek
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Safe Top

Tj o

Safe Top är en allroundmatta av naturgummi som
ger ett bra halkskydd samtidigt som den leder bort
väta och annat spillmaterial. De fasade kanterna
minimerar snubbelrisken.

ck

l

Safe Top är anpassad till både torr och fuktig miljö
inomhus och utomhus. Den fungerar lika bra som
grov skrapmatta vid entréer som halkskydd och
avlastning vid arbetsplatser som t.ex. barer och lätta
industrier.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9686430

Safe Top

0,9 x 1,5

Svart

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
Tål vatten

15

Industri & Entré

Safe Slip
mm

inomhus och utomhus.
22

Den fungerar lika bra som grov
skrapmatta vid entréer som
halkskydd och avlastning vid
arbetsplatser.

ek

Safe Slip är ett perfekt val då man
i en miljö med spån eller väta
önskar en halksäker och bekväm
yta. Tar effektivt hand om grus,
skräp och smuts och är samtidigt
väldigt slitstark.

c
Tj o

kl

Mattan är kopplingsbar vilket
Safe Slip är tillverkad av gör det möjligt att täcka stora,
naturgummi och anpassad till sammanhängande ytor utan att
både torr och fuktig miljö, både mattorna glider isär.
Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9113930

Safe Slip

0,6 x 0,4

Svart

9114130

Safe Slip

0,6 x 0,8

Svart

9117630

Safe Slip

0,8 x 1,2

Svart

9110030

Safe Slip

Koppling

Svart

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
Tål vatten

Industri & Entré

Safe Step är ett perfekt val då
man i en miljö med spån eller
väta önskar en halksäker och
bekväm yta. Tar effektivt hand
om grus, skräp och smuts och är
samtidigt väldigt slitstark.

skrapmatta vid entréer som
halkskydd och avlastning vid
arbetsplatser.

mm

Safe Step

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9697530

Safe Step

1,0 x 1,5

Svart

9697630

Safe Step (hel)

1,0 x 1,5

Svart

9690030

Safe Step

Koppling

Svart

16

ek

22

Mattan är kopplingsbar vilket
gör det möjligt att täcka stora,
sammanhängande ytor utan att
Safe Step är tillverkad av mattorna glider isär. Kan även
naturgummi och anpassad fås med botten som samlar upp
till både torr och fuktig miljö, skräp och vatten och enkelt kan
både inomhus och utomhus. skakas ur och sköljas av.
Den fungerar lika bra som grov

c
Tj o

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
Tål vatten

kl

m

Industri & Kontor

ek

11 m

Senso Soft

Tj o

ck

l

Senso Soft är mattan för stående arbete. Den Mattan levereras på rulle eller metervara. Den finns i
fjädrande undersidan av cellgummi är avlastande 2 olika bredder. Vi kan även skräddarsy mattan efter
och den släta ovansidan är slitstark och lättstädad. kundens önskemål i bredder upp till 4 meter.
De fasade kanterna minimerar snubbelrisken.
Mattan är utvecklad för offentliga miljöer så den är
extremt slitstark och har en diskret design. Den är
perfekt för reception, bank eller butiksarbete.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

4701110

Senso Soft

0,7 x 10,0

Grå

4701120

Senso Soft

0,7 x 10,0

Beige

4701210

Senso Soft

0,9 x 10,0

Grå

4701220

Senso Soft

0,9 x 10,0

Beige

4706410

Senso Soft

0,9 x 1,4

Grå

4706420

Senso Soft

0,9 x 1,4

Beige

17

Tål hårt slitage
Slät ovansida
För torra miljöer

Kontor

19
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Senso Rondo

c
Tj o

Senso Rondo är en arbetsplatsmatta som är anpassad för stående arbete i kontorsmiljö. Den är tillverkad av polyuretan vilket ger en extremt skön känsla.
Dessutom har den ett skyddande textillager vilket
ger den ett diskret och tilltalande utseende samtidigt
som den är lättstädad.

kl

Mattan är utvecklad för torra miljöer som t.ex. kontor, butiker eller receptioner. Senso Rondo förbättrar
kroppens blodcirkulation genom att fötterna tvingas
parera det mjuka underlaget trots att man står stilla.
Samtidigt avlastar den knän och rygg och förebygger förslitningsskador.

Den runda formen gör den smidig och lätt att flytta. Senso Rondo finns i grått och svart och har en diameSamtidigt går den att hänga på skrivbordet när den ter på 60cm.
inte används utan att den släpar i marken.
Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9843610

Senso Rondo

ø60

Grå

9843630

Senso Rondo

ø60

Svart

Tål hårt slitage
Bra avlastning
För torra miljöer

18

mm

Kontor

Senso Office är en arbetsplatsmatta som är anpassad för stående arbete i kontorsmiljö. Den är tillverkad av polyuretan vilket ger en extremt skön känsla.
Dessutom har den ett skyddande textillager vilket
ger den ett diskret och tilltalande utseende samtidigt
som den är lättstädad.

ek

18

Senso Office

c
Tj o

kl

tor, butiker eller receptioner. Senso Office förbättrar
kroppens blodcirkulation genom att fötterna tvingas
parera det mjuka underlaget trots att man står stilla.
Samtidigt avlastar den knän och rygg och förebygger förslitningsskador.

Senso Office finns i grått och en standardstorlek,
Mattan är utvecklad för torra miljöer som t.ex. kon- 52 x 82 cm

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9863610

Senso Office

0,52 x 0,82

Grå

Tål hårt slitage
Bra avlastning
För torra miljöer

19

Kontor

Senso Square
20

mm

butiker och receptioner. Senso
Square förbättrar kroppens
blodcirkulation
genom
att
fötterna tvingas parera det
mjuka underlaget trots att man
står stilla. Samtidigt avlastar den
knän och rygg och förebygger
förslitningsskador.

ek

Senso
Square
är
en
arbetsplatsmatta
som
är
anpassad för stående arbete i
kontorsmiljö. Den är tillverkad
av en avlastande undersida i
vinyl och en mönstrad ovansida
i slittålig textil. Den textila
ovansidan gör den lättstädad
och extremt slitstark.

c
Tj o

kl

Senso Square finns i
Mattan är utvecklad för torra mörkgrått och svart och i en
miljöer som t.ex. kontor, standardstorlek, 55 x 84 cm.
Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9873630

Senso Square

0,55 x 0,84

Svart

9873612

Senso Square

0,55 x 0,84

Mörkgrå

Tål hårt slitage
Bra avlastning
För torra miljöer

Kontor

Kontorsmatta
20

mm

Kontorsmattan är tillverkad av
PVC och ovansidan av kraftiga
fibrer som är lätt att städa och
hålla ren.

ek

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.

Mattan finns i en storlek och två
olika färger.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9853610

Kontorsmatta

0,55 x 0,8

Ljusgrå

9853612

Kontorsmatta

0,55 x 0,8

Svart

c
Tj o

Tål hårt slitage
Bra avlastning
För torra miljöer

20

kl

mm

Kontor

ek

2-5

Golvskydd

c
Tj o

kl

Golvskydd ger ett bra skydd för både hårda golv och Både de transparenta och de svarta golvskydden är
heltäckningsmattor. Det ger också en bättre komfort tillverkade av slitstark och återvinningsbar vinylplast.
genom att kontorsstolen rullar lätt och behagligt.
Golvskydden finns med piggar på undersidan för
mjuka mattor samt släta undersidor för hårda golv.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9939505

Utan Pigg

1,2 x 1,0

Transparent

9939605

Utan Pigg

1,2 x 1,5

Transparent

9959630

Utan pigg

1,2 x 1,5

Svart

9939705

Utan Pigg

1,2 x 2,0

Transparent

9949505

Med Pigg

1,2 x 1,0

Transparent

9949605

Med Pigg

1,2 x 1,5

Transparent

9949705

Med Pigg

1,2 x 2,0

Transparent

21

Tål hårt slitage
För inomhusbruk
För torra miljöer

m

Kontor

Golvskydd Ergo är utvecklad för kontor med sitt- och
ståbord.

ek

11 m

Golvskydd Ergo

c
Tj o

kl

Mattan finns i transparent och svart och i en storlek,
120 x 150 cm.

Ovansidan är av slitstark vinyl som underlättar för
stolen att rulla när man sitter ner. Undersidan är av
skummad vinyl som gör mattan mjuk och avlastande
när man står och arbetar.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9959605

Golvskydd Ergo

1,2 x 1,5

Transparent

9959705

Golvskydd Ergo

1,2 x 1,5

Svart

Tål hårt slitage
För sitt- och ståbord
För torra miljöer

22

Kontor

Office Duo
Office Duo kombinerar en ergonomisk matta med en Senso Office är en mjuk matta som omedvetet får
balansboll för den ultimata kontorsarbetsplatsen.
dina fötter att parera det mjuka underlaget när du
Balansbollen aktiverar mag-, sido- och ryggmuskler står och arbetar. På så sätt ökar blodcirkulationen
medan du sitter still och minskar därmed risken för i fötter och ben vilket minskar stelhet och känsla av
muskulär inaktivitet. Utöver det stärker du upp bålen trötthet.
vilken är själva navet i din kropp.

Bollen finns i två storlekar, 65 cm för personer under
175 cm och 75 cm för personer över 175 cm.

Art. nr

Namn

Storlek (cm)

Färg

9911010

Office Duo

65

Grå

9912010

Office Duo

75

Grå

Bra ergonomi
Maxvikt 120 kg
För torra miljöer

23

m

Kök

ek

8m

Safe Hygien

c
Tj o

kl

Safe Hygien är en halkskyddsmatta anpassad till Safe Hygien kan beställas i avkapade längder eller
köksmiljö. Den är tillverkad av en vinyl och nitril- på hel rulle i enmetersbredd.
gummiblandning avsedd för framförallt livsmedelsbranschen.
Mattan är antibakteriell och minskar risken för
spridning av bakterier. Den är lätt att flytta på och
hålla ren.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

2557841

Safe Hygien

1,0 x 9,0

Orange

Tål hårt slitage
Antibakteriell
För köksmiljö

24

mm

Våtrum

ek

10

Safe Hero

Tj o

ck

l

Safe Hero är en barfotamatta med bra halkskydd Kan även användas som halkskydd inom industrin.
och komfort. Det öppna mönstret avleder effektivt Safe Hero är tillverkad av slitstark PVC och kan fås i
vätskor och smuts. Mattan har antibakteriella egen- blått eller rött på 10 metersrullar eller i färdiga längder.
skaper som minimerar riskerna för spridning av bakterier.
Mattan är anpassad till våtrum som t.ex. omklädningsrum och simhallar där det krävs bra halkskydd
och hygien.
Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

2401140

Safe Hero

0,6 x 10,0

Röd

2401170

Safe Hero

0,6 x 10,0

Blå

2401240

Safe Hero

0,9 x 10,0

Röd

2401270

Safe Hero

0,9 x 10,0

Blå

25

Tål hårt slitage
Bra halkskydd
Tål vatten

Våtrum

Safe Star
ek

8m

m

Safe Star är en enkel halkskydds- Mattan går att få i avkapade
matta som är tillverkad av vinyl längder eller på rulle, i grått eller
och avsedd för våtutrymmen och blått.
omklädningsrum. Den öppna
profilen släpper igenom vatten
vilket gör mattan både halksäker
och bekväm.

c
Tj o

kl

Den är lätt att flytta på och enkel
att hålla ren.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

Tål hårt slitage

2557870

Safe Star

1,0 x 9,0

Blå

2557810

Safe Star

1,0 x 9,0

Grå

Bra halkskydd
Tål vatten

Våtrum

Flexi Tile

Mattan är anpassad till våtrum
som t.ex. omklädningsrum och
simhallar där det krävs bra
halkskydd och hygien.
Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

2300070

Flex Tile

0,3 x 0,3

Blå

2300010

Flex Tile

0,3 x 0,3

Grå

2300030

Flex Tile

0,3 x 0,3

Svart

26

13

mm

Flexi Tile är tillverkad av slitstark
PVC och kan fås i blått, grått
eller svart. Den byggs av plattor
som är 30 x 30 cm och kan
kompletteras med kantlister och
hörn.

ek

Flexi Tile är en byggbar våtrumsmatta som effektivt leder undan
vätska och smuts. Den är skön
att gå barfota på och erbjuder
ett bra halkskydd.

c
Tj o

Tål hårt slitage
Byggbar
Tål vatten

kl

m

Entré

ek

9m

Entré Prime

c
Tj o

kl

Entré Prime är en entrématta utvecklad för entréer Entré Prime finns i grått och svart som standard.
och gångar med hög trafik. Den både skrapar och
torkar vilket gör den till en perfekt matta i både privat
och offentlig miljö.
Mattan finns i 2m bredd och 21m rullar vilket gör att
den kan täcka större ytor utan att behöva skarvas.
Den går även att specialbeställa i upp till 4m bredd.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9982510m

Entré Prime

1,0 x lpm

Grå

9982530m

Entré Prime

1,0 x lpm

Svart

9981510m

Entré Prime

2,0 x lpm

Grå

9981530m

Entré Prime

2,0 x lpm

Svart

27

Tål hårt slitage
För stora ytor
Tål vatten

m

Entré

ek

7m

Entré Uno

c
Tj o

kl

Entré Uno är en enfärgad torkmatta med hög Oavsett längd på mattan är den alltid kantad runt
uppsugningsförmåga och ett lyxigt utseende. Den om. Entré Uno finns i rött och svart som standard.
passar bra i både entréer och i gångar.
Mattan kan beställas på rulle i 1m bredd eller 1,3m
bredd. Den går även att specialbeställa i 2m bredd.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9972540m

Entré Uno

1,0 x lpm

Röd

9972530m

Entré Uno

1,3 x lpm

Svart

9972740m

Entré Uno

1,0 x lpm

Röd

9972730m

Entré Uno

1,3 x lpm

Svart

28

Tål hårt slitage
Tål vatten
För inomhusbruk

Entré

Entré Sorba
m

med högtryckstvätt. Mattans
samtliga kulörer är framtagna
för att ytterligare dölja smutsen.

6m

Entré Sorba är en torkmatta som
är tillverkad av olefinfibrer med
en undersida av vinyl som gör att
mattan ligger still.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9974210

Entré Sorba

0,6 x 0,9

Grå

9974240

Entré Sorba

0,6 x 0,9

Röd

9974270

Entré Sorba

0,6 x 0,9

Blå

9976410

Entré Sorba

0,9 x 1,5

Grå

9976440

Entré Sorba

0,9 x 1,5

Röd

9976470

Entré Sorba

0,9 x 1,5

Blå

9971210

Entré Sorba

0,9 x lpm

Grå

9971240

Entré Sorba

0,9 x lpm

Röd

9971270

Entré Sorba

0,9 x lpm

Blå

9971310

Entré Sorba

1,2 x lpm

Grå

9971340

Entré Sorba

1,2 x lpm

Röd

9971370

Entré Sorba

1,2 x lpm

Blå

ek

Mattan är utvecklad för att
Den kan absorbera upp till 5 ligga i entréer och korri-dorer
liter vatten per kvadrat-meter som utsätts för väta, smuts och
och rengörs enklast genom damm.
dammsugning eller spolning

c
Tj o

kl

Tål hårt slitage
Tål vatten
För inomhusbruk

Entré

Entré Ribb finns i grått och svart.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9986410

Entré Ribb

0,9 x 1,5

Grå

9986430

Entré Ribb

0,9 x 1,5

Svart

29

6m

Mattan är utvecklad för att ligga
i entréer, passager och korridorer
som utsätts för väta, smuts och
damm.

ek

Entré Ribb är en enkel och
bra torkmatta. Mattan har
kraftig lugg och det finns också
nedsänkta kanaler som håller
kvar smuts och vatten.

m

Entré Ribb
c
Tj o

kl

Entré

019
2
t
yhe

m

N

ek

7m

Entré Total

c
Tj o

Entré Total är en kombinerad skrap- och torkmatta
som är uppdelad i tre zoner. I första zonen är det
kraftiga borst som tar bort småsten och skräp från
fötterna. I zon två tas finare smuts bort samtidigt
som den suger upp vätska. I tredje zonen absorberar
de mjuka fibrerna all vätska som finns kvar under
skorna.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

kl

Mattan är anpassad för inomhusmiljö. Med tre zoner
i samma matta är det en perfekt matta för entréer
där ytan är begränsad.
Entré Total finns i två olika färger och i två olika mått.

Färg

9926410

Entré Total

0,9 x 1,5

Grå

9926430

Entré Total

0,9 x 1,5

Svart

9928610

Entré Total

1,2 x 1,8

Grå

9928630

Entré Total

1,2 x 1,8

Svart

30

Tål hårt slitage
3 entrézoner
För inomhusbruk

Entré

Entré Combi
m

Mönstret är diskret och passar i
de flesta miljöer vilket gör den till
en perfekt entrématta.

6m

Entré Combi är en kombinerad
skrap och torkmatta. De grova
öglorna tar hand om smutsen
samtidigt som de mjuka fibrerna
suger upp och behåller fukt och
väta.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9996410

Entré Combi

0,9 x 1,5

Grå

9996470

Entré Combi

0,9 x 1,5

Blå

9998610

Entré Combi

1,2 x 1,8

Grå

9998770

Entré Combi

1,2 x 1,8

Blå

9991210

Entré Combi

0,9 x lpm

Grå

9991270

Entré Combi

0,9 x lpm

Blå

9991310

Entré Combi

1,2 x lpm

Grå

9991370

Entré Combi

1,2 x lpm

Blå

ek

Entré Combi finns i två olika
färger, två olika bredder och
kan levereras på rulle eller
Mattan är anpassad till både färdigskuren med kantavslut.
torr och fuktig miljö inomhus.

c
Tj o

kl

Tål hårt slitage
Tål vatten
För inomhusbruk

Entré

Entré Wash
6m

m

Mattan passar utmärkt i
offentliga entréer med mycket
trafik där det förekommer väta,
smuts och damm.

ek

Entré Wash är en torkmatta
som består av mjuka och
absorberande
nylongarn.
Baksidan
är
av
kraftigt
nitrilgummi som ökar stabiliteten
och gör mattan slitstark. Mattan
kan maskintvättas i 60° utan att
kvaliteten försämras, tvärtom,
uppsugningsförmågan
ökar
efter ett antal tvättar.

Tj o

Entré Wash finns i flera
standardstorlekar men kan även
tillverkas i specialmått enligt
kundens önskemål.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9984110

Entré Wash

0,6 x 0,85

Grå

9984170

Entré Wash

0,6 x 0,85

Blå

9985010

Entré Wash

0,85 x 1,5

Grå

9985070

Entré Wash

0,85 x 1,5

Blå
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Tål hårt slitage
Tål vatten
För inomhusbruk

ck

l

Entré

Entré Fingertip
13

mm

Fingertip är utvecklad för att
fungera lika bra inomhus som
utomhus.
Det är en skrapmatta som
passar bra i entréer som utsätts
för mycket väta, smuts, damm
och skor som behövs skrapas.

ek

Entré Fingertip är en entrématta
tillverkad av 100 procent
naturgummi med tusentals små
piggar som effektivt skrapar
bort smuts och väta. Smuts och
vatten samlas i mattan som
enkelt kan skakas av eller sköljas
ur.

c
Tj o

kl

Mattan levereras i tre olika
storlekar.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

M51

Entré Fingertip

0,6 x 0,8

Svart

M52

Entré Fingertip

0,8 x 1,0

Svart

M53

Entré Fingertip

0,9 x 1,8

Svart

Tål hårt slitage
Tål vatten
För utomhusbruk

Entré

Entré Loop
9m

m

Entré Loop är anpassad till alla
sorters entréer inomhus där
smuts och väta förekommer.
Mattan finns i fasta mått och
som metervara i två olika
bredder. När den kapas från rulle
levereras mattan utan kantlister.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9806410

Entré Loop

0,9 x 1,5

Grå

9806440

Entré Loop

0,9 x 1,5

Brun

9800210

Entré Loop

0,9 x 6,1

Grå

9800240

Entré Loop

0,9 x 6,1

Brun

9800310

Entré Loop

1,2 x 6,1

Grå

9800340

Entré Loop

1,2 x 6,1

Brun

32

ek

Entré Loop är en skrapmatta
som består av små vinylöglor
som effektivt skrapar bort smuts.
Mattan har en botten som
samlar upp skräp och vatten
och som enkelt kan skakas ur
eller sköljas av.

c
Tj o

Tål hårt slitage
Tål vatten
För inomhusbruk

kl

mm

Entré

ek

15

Entré Turf

Tj o

Entré Turf är en klassisk skrapmatta av polyethylenborst. Mattan är armerad för att öka stabiliteten
och göra mattan slitstark. Undersidan är av gummi
för att undvika att mattan glider. De tusentals
stråna river effektivt av smuts som sedan stannar i
mattan men kan enkelt skakas eller sköljas av.

ck

l

Entré Turf är utvecklad för att klara de tuffaste
miljöer med mycket trafik.
Mattan kan fås på rulle eller i standardstorlek och
i två olika färger.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9973710

Entré Turf

0,55 x 0,9

Grå

9973780

Entré Turf

0,55 x 0,9

Grön

9971010

Entré Turf

0,9 x 16

Grå

9971080

Entré Turf

0,9 x 16

Grön
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Tål hårt slitage
Tål vatten
För utomhusbruk

Entré

Klibbmatta
1m

m

Mattan är anpassad till miljöer
där det förekommer mycket
smuts och damm och där
man vill hålla rent och snyggt
runtomkring som t.ex. entréer,
passager och korridorer.

ek

Klibbmattan består av 30 stycken
tunna plastark som är belagda
med lim. Limmet fångar effektivt
upp all smuts och damm från
skor och vagnar som passerar.
När arket är fyllt av smuts river
man bara av det och slänger.
Arken är numrerade så att man i
god tid vet när de börjar ta slut.

c
Tj o

kl

Klibbmattan levereras i ett paket
med 4 block som innehåller 30
ark vardera.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

9930070

Klibbmatta

0,45 x 1,15

Blå

9930001

Klibbmatta

0,45 x 1,15

Vit

9930570

Klibbmatta

0,8 x 1,3

Blå

9930501

Klibbmatta

0,8 x 1,3

Vit

Tål hårt slitage
För torra miljöer
För inomhusbruk

Entré

Halkskyddsnät
2m

m

Kan även användas som
dämpningsmaterial på hyllplan
eller hurtsar.
Nätet levereras på rulle eller
färdigkapat i önskad längd.

Art. nr

Namn

Storlek (m)

Färg

3401130

Halkskyddsnät

0,6 x 10

Svart

3401131

Halkskyddsnät

0,6 x 1,2

Svart

ek

Nätet
är
tillverkat
av
uppskummad PVC som gör att
det ligger fast mot golvet och
håller mattor på plats. Minskar
också snubbelrisken eftersom
den förhindrar mattan att vika
sig.

c
Tj o

Tål hårt slitage
För torra miljöer
För inomhusbruk

34

kl

Övrigt

Utöver vårt sortiment av mattor så säljer och lagerhåller vi även ett antal artiklar som är användbara inom
industrin. Nedan ser ni vårt aktuella sortiment.

SafeStrip
SafeStrip används både inom- och utomhus
som en barriär mot ångor, damm, insekter
och fåglar etc. Den kan också användas
för att minska ljudnivåer och isolera ett
område mot kyla. SafeStrip är tillverkad
av en högkvalitativ och kadmiumfri
PVC som erbjuder extremt bra
genomskinlighet och flexibilitet.
SafeStrip kan motstå kontinuerligt
passerande av fordonstrafik tack vare
sin goda slitstyrka. Med en mängd
olika modeller och dimensioner kan vi
erbjuda Safestrip för alla olika miljöer.

Markeringstejp

Markeringsfärg

Avspärrningsband

Halkskyddstejp

Markeringstejpen är tillverkad av PVC och har
ett kraftigt lim på baksidan för bästa vidhäftning. Tejpen är mycket
tunn och flexibel så att
den fäster tätt mot golvet.
På varje rulle finns 33 m
tejp och finns i färgerna svart, gult eller gul/
svart.

Snabbtorkande sprayfärg för markering på
betong, asfalt, trä och
kompositmaterial. Färgen är framtagen för
enklare målning både
inom- och utomhus.
Finns i färgerna vitt,
gult, rött och blått.
Vagn och handapplikator finns att beställa
separat.

Avspärrningsbandet är
tillverkat av en tunn och
seg PVC film vilket gör
det mycket slitstarkt.
Lätt att rulla ut och
fästa runt stolpar, träd
mm. Bandet finns i klara färger, antingen rödvitt eller gul-svart.
På varje rulle finns det
500 meter band.

Halkskyddstejpen
är
tillverkad av PVC och
har ett kraftigt lim på
baksidan för bästa vidhäftning. Ovansidan är
knottrig och ger ett utmärkt fäste.
Tejpen levereras på rulle
med 18,3m tejp i svart,
gult eller gul/svart.
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Hej,
Har ni frågor om våra produkter eller vill
komma i kontakt med någon av våra
återförsäljare, hör av er till mig så
hjälper jag er gärna!

Anette Eliasson
031 - 338 51 50
anette@safety-first.se

Järnringen 19, 433 30 PARTILLE
031 - 338 51 50
info@safety-first.se

