
Belysning och vibrationsdämpning  
för verkliga proffs 



Sunnex Equipment är den innovativa specialisten på säkra och  

arbetsmiljövänliga arbetsplatser. Vi erbjuder spetskunskap,  

kvalitetsprodukter och skräddarsydda lösningar inom special-

områdena arbetsplatsbelysning och vibrationsdämpning.

I ett välkänt och uppskattat program erbjuds arbetsplatsbelysning, maskinskor 

och arbetsplatsmattor. Genomtänka kvalitetsprodukter som ökar effektiviteten, 

förbättrar arbetsmiljön och minskar slitaget på maskiner och annan utrustning.

Lösningar för de flesta applikationer

Bredden i vårt program ger oss lösningar för kunder inom flertalet industrigrenar 

men också inom försvaret, sjöfarten och den medicinska sektorn.

Våra belysningslösningar och arbetsplatsmattor är också vanliga på kontor, lager 

och i andra offentliga miljöer.

Belysning anpassad efter kunders behov

Vår framgång bygger på kunskap och förståelse kring våra kunders verksamheter. 

För att möta specifika krav vid svåra applikationer ställer vi vår kompetens till för-

fogande för utveckling av kundunika belysningslösningar för industrin och försvaret 

men också för tillämpningar inom den medicinska och marina sektorn.

Funktionella lösningar  
för trygg och  
effektiv arbetsmiljö

BELYSNING

MASKINSKOR

ARBETSPLATSMATTOR

ARBETSPLATSMATTOR

PROFESSIONELLA nivellerande maskinskor 

förhindrar att vibrationer sprider sig och 

säkerställer samtidigt att utrustningen står 

vågrätt även då underlaget är ojämnt.

Valet av maskinsko görs utifrån maskinens 

vikt samt den tryckbelastning den orsakar. 

Sunnex erbjuder maskinskor med chassi av 

gjutjärn och stål men också kilskomodeller 

samt dämpmattor/pads av olika hårdhet.

SPECIALUTVECKLAD arbetsplatsbelysning 

med LED- och halogenarmaturer i både 

små och stora format. Smarta produkter 

utvecklade för att möta specifika krav i 

tuffa arbetsmiljöer.

Programmet omfattar även förstorings-

armaturer och ett brett utbud av använd-

bara tillbehör.

FLEXIBLA arbetsplatsmattor förbättrar 

ergonomin och minskar risken för svåra 

belastningsskador. Med rätt beläggning 

reduceras också olycksrisken i miljöer med 

våta och halkiga golv. 

Våra arbetsplatsmattor tillverkas av en 

specialutvecklad nitrilgummiblandning. 

Materialet ger mattan en slittålig yta och 

en elasticitet som minimerar påfrestning-

arna på rygg, höfter, ben och fötter.

Tellus Spotligt LED
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