
Sunnex Ergo
Ergonomisk arbetsplatsmatta för industri & servicenäring



Välkommen till en äkta historia, 
kvalité och kundrelation
Sedan 60-talet har Sunnex varit en ledande producent av högkvalitativa 
dämpningselement och tillsammans med våra arbetsplatsmattor fortsätter vi 
att förbättra arbetsplatsmiljön globalt. Sunnex maskinskor och egonomi- 
mattor drivs ifrån vårt huvudkontor i Sverige, i nära samarbete med kunder 
som kräver kvalité och långsiktig ergonomisk hållbarhet för sin personal.



Ett historiskt fokus på arbetsplatsolyckor
Officiell statistik om arbetsolyckorhar har funnits i Sverige sedan 1906. Detta tidiga fokus på arbetsplatsolyckor och skador har  

starkt bidragit till att Sverige ligger i framklant för utveckling kring förebyggande åtgärder.

Fokus på lösningar
En direkt kommunikation, med minimal statlig inblandning, innebar att nya innovationer och idéer spreds snabbt inom företagen med  

en snabbare lösning på ergonomiproblematik som följd. Detta resulterade i en omfattande arbetsmiljöpolicy på arbetsplatserna. 

Låg arbetslöshet
Statens mål, fram till i slutet av 1900-talet, för full sysselsättninggrad resulterade i väldigt låga arbetslöshetssiffror.  
I början av 70-talet var endast 1% arbetslösa. Detta innebar att företagen drevs till att erbjuda människor de bästa förutsättningarna  

kring arbetsmiljö, som en viktig konkurresnfördel vid rekryterande av personal.

Lagstiftning
Under 1970-talet antogs nya arbetsreformer av riksdagen, inkluderat den nya arbetsmiljölagen 1977. Lagen gav människor mer inflytande  

kring deras arbetsmiljö. Det blev än mer uppmärksammat att avhjälpa stress, monotona arbetsmoment med god arbetsergonomi.

Forskning & Utveckling
Jämförelser utförda av den Europeiska komissionen, gav Sverige en ledande position inom EU för innovation. Den relativt höga  
arbetskostnaden i Sverige har tvingat företag att investera i innovationer med lång hållbarhet, hög kvalité och stor flexibilitet istället för  
traditionell massproduktion.

Svensk historia  
inom arbetsmiljö 



60-talet
 
Vår första unika 
gummiblandning 
och maskinsko blev 
introducerad.

1974 

Sunnex blev eta-
blerat som förtag

2010 

Sunnex maskinskor & 
ergonomiska mattor 
blev en aktiv del inom-
Movomech AB

Vision
Världsledande producent av högkvali-
tativa dämpningselement och arbets-
platsmattor.

Mission
Med rätt kvalité, en anpassad 
produktmix och ett personligt 
kundfokus säkerställer vi en  
globalt hållbar ergonomisk 
arbetsplats för människa och 
maskin.

Åtagande
Överlägsen kvalité och ett 
stort kundfokus

Drivande i vår mission för 
ergonomi i världsklass

Med 50 år av bevisad kvalité och ett pro-aktivt kundsamarbete, fortsätter vi bedriva 
hållbara miljö-och affärsrelationer över hela världen.



Enastående 
kvalité
En solid gummimatta utan håligheter eller 
utfyllnadsmaterial. Den speciella mixturen 
av nitrilgummi gör mattan väldigt enkel att 
rengöra och motståndskraftig för normalt 
slitage under många år, med bibehållen 
ergonomisk funktion.

Årtionden av 
utveckling
Sunnex har 50 års erfarenhet inom pro-
duktutveckling. Vi vet vad som krävs för att 
skapa långsiktigt hållbara och ergonomiska 
arbetsplatsmattor.   



Miljöaspekten i 
fokus 

Just-in-time tillverkning eliminerar risken för 
överproduktion, reducerar energibehov och 
minimerar onödigt avfall. Hållbarhet och miljö-
hänsyn i alla led!

Enkel att  
anpassa
Anpassa och expandera med Sunnex Ergo 
efter företagets behov och med olika färg-
kombinationer som en option.



Produkt Specifikation 

Tvärsnitt 
av Sunnex Ergo

Anpassa din 
matta efter 

behov!

Luft 
kudde

Golv

Anpassad 
Flexibilitet

A B C D E F G

TYP BENÄMNING DIMENSION, MM ART. NR.

A+B+A Grundsats 750 X 1500 120000

A Gavelsektion 750 X 375 120001

B Mittsektion 750 X 750 120002

C Kantsektion 750 X 750 120003

D Hörnsektion 750 X 750 120004

E Centrumsektion 750 X 750 120005

F Passbit 1 750 X 375 120006

G Passbit 2 750 X 175 120007



Sunnexmounts, Kabelvägen 9, 29162 Kristianstad, Sweden.

Tel: +46 (0)44 28 29 00  ·  E-mail: order@movomech.se

www.sunnexmounts.se

Sunnex Ergo mattor  
– Unik kvalité och  
hållbarhet
Valet för smarta företag som värdesätter sin personal och sin  

verksamhet med en långsiktigt hållbar arbetsplatsförbättring.

Sunnex Ergo
• En ergonomisk arbetsplatsmatta tillverkad 

av en speciell nitrilgummimixtur för hög 
tålighet.

• Beprövad design med luftkuddar och 
gummi bulor för en anpassad flexibilitet 
som ger en behaglig avlastning för rygg, 
höfter, ben och fötter.

• Utvecklad för varierande arbetsmiljöer och 
inkluderar vårt unika SUR-LOK låssystem 
för en långsiktigt trygg användning.

Sunnex ESD
• Samma unika utförande som Sunnex Ergo, med den  

adderade egenskapen att även avleda statisk elektricitet.


