
Produkter för den  
Ergonomiska arbetsplatsen



Er partner inom ergonomiska mattor
Lundgrens representerar produkter från världsledande tillverkare inom flödesteknik och 
industrigummi. Vi lagerför marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, 
transmissioner, gummi, hydraulik, packningsmaterial, o-ringar och radialtätningar.
Vår storlek gör att du kan välja oss, både för unika specialprodukter eller som helhets-  
leverantör – det är upp till dig.

Erfarenhet sedan 1949
Vår verksamhet började redan 1949. Sedan dess har både sortiment och kunnande vuxit. 
Idag har vi mer än 35 000 artiklar, representation i hela landet och mångåriga relationer  
med kunder inom OEM-företag, återförsäljare samt slutkunder. På vår kundlista har vi  
kunder med stora krav som Scania, Volvo, Preem, Alfa Laval, Boliden och LKAB. Det gör 
oss till ett tryggt val för både små och stora företag.
 
Förbättrad lönsamhet och effektivitet
Vi strävar efter att förbättra din lönsamhet och effektivitet genom att omvandla och  
förädla produkterna till kundanpassade och konfektionerade lösningar. Vi kan även  
utveckla och ta fram skräddarsydda produkter för specifika ändamål tillsammans med  
våra leverantörer – allt för att kunna erbjuda dig en så funktionell och kostnadseffektiv  
lösning som möjligt.

Proaktiva lösningar i nära samarbete
Våra engagerade medarbetare arbetar förebyggande för att på effektivaste sätt bidra  
till lösningar som förbättrar dina processer och konstruktioner. Tack vare vår breda  
branschkunskap och vana av att hantera komplexa projekt kan vi se till att du alltid får  
en optimal lösning. Naturligtvis är Lundgrens certifierade både enligt ISO 9001 och  
ISO 14001.

Effektiv logistik ger säkra och snabba leveranser
Lundgrens har ett stort sortiment där vi lagerhåller kundanpassade volymer av de flesta 
produkterna. Med ett modernt lagerhanteringssystem och effektiv logistik ser vi till att  
du får det du behöver i tid. Vi klarar stora volymer, exempelvis plockar och levererar  
vi cirka 1000 orderrader varje dag.



Beställ

idag!

Ergonomi är viktigt.  
Visa personalen att ni värnar om dem!
En ergonomisk arbetsplatsmatta är företagshälsans favorit. Tack var en 
stryktålig ovansida i kombination med en elastisk botten får man den 
perfekta arbetsplatsmattan. Användning av en ergonomisk arbetsplats-
matta minskar belastningsskador i fötter, ben, rygg och nacke.
Tack vare mattans flexibilitet aktiveras muskler och blodcirkulationen 
ökar. Var rädd om er personal och förebygg trötthet samt skador.

Köp mattan från Lundgrens Sverige AB, vi erbjuder snabb leverans av 
både fasta dimensioner och måttanpassade arbetsplatsmattor i flera 
olika utföranden.

INDUSTRI- BUTIK- KONTOR- HOTELL



LM Ergo Ribb/Classic, klassisk arbetsplatsmatta av Vinyl

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet

LM Ergo Ribb/Classic 738-1 910x18300 mm m

LM Ergo Ribb/Classic 738-0 1220x18300 mm m

LM Ergo Elite/Bubble, traditionell bulmatta tillverkad i skummad polyuretan

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet

LM Ergo Elit/Bubble 738-10 650x950 mm st

LM Ergo Elit/Bubble 738-14 950x1250 mm st

LM Ergo Elit/Bubble 738-16 950x1550 mm st

LM Ergo Durk, den optimala arbetsplatsmattan med durkmönstrad ovansida 

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet

LM Ergo Durk 738-3 1400x1000 mm, Svart st

LM Ergo Durk 738-4 1000xlpm, Svart m

LM Ergo Durk 738-31 1400x1000 mm, Grå st

LM Ergo Durk 738-41 1400xlpm, Grå m

LM Ergo Durk 738-32 1400x1000 mm, Olj. st

LM Ergo Durk 738-42 1400xlpm, Olj. m

LM Ergo Durk 738-50 Specialdim, Svart m2

LM Ergo Durk 738-51 Specialdim, Grå m2

LM Ergo Durk 738-52 Specialdim, Olj. m2

Miljontals luftbubblor som bidrar till anpassad mjukhet och tjockleken               
10 mm är optimal. Lätt att tillpassa med mattkniv. Ytan ger halksäker 
arbetsmiljö. Passar bäst i torra miljöer likt packbord, monteringslinor             
eller lager. 
Färg: Grå. 
Kan beställas metervis.

Materialet ger bra slitstyrka och god avlastning tillsammans med utformningen. 
Mattan har fasade kanter för att undvika snubbelrisk. Passar i alla torra miljöer.
Färg: Grå.

Ett slitstarkt toppskikt med durkmönster. Underdelen är av EPDM-cellgummi med 
slutna celler. Kombinationen ger en slitstark och behaglig matta att stå på. 
Tjocklek 12 mm. Vissa artiklar är oljebeständiga, se nedan.
Färg: Svart-grå.
Vi kan även tillverka produkter enligt era specifika önskemål.



LM Ergo Ring/link, en slitstark matta med öppen och halksäker ovansida

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet

LM Ergo Ring/Link 728-1 910x910 mm st

LM Ergo Ring/Link 728-2 990x1980 paket st

LM Ergo Ring/Link 738-704 Kantlist, Hane st

LM Ergo Ring/Link 738-705 Kantlist, Hona st

LM Safeslip/Ring, klassisk ringgummimatta

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet

LM Ergo Safeslip/Ring 728-3 1000x1500 mm st

LM Ergo Safeslip/Ring 728-4 800x1200 mm st

LM Ergo Safeslip/Ring 738-720 Kopplingslänk st

LM Ergo Safeslip/Ring 728-6 13x1000x9200 mm rulle st

LM Ergo Multipurpose

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet
LM Ergo Multipurpose 728-5 12x900x1500 mm st

Stabila nabbar på undersidan som lyfter mattan vilket gör att den dränerar och 
ventilerar mot golv och vätskespill. Ergo Ring/link har en mycket bra avlastnings-
förmåga och en öppen ovansida. Mattan byggs lätt till önskad storlek med det 
smarta modulsystemet om 91 x 91 cm, som kan kompletteras med fasade kanter 
för minskad snubbelrisk.
Säljs även i paket med kantlister på kortsidor samt en långsida.
Tjocklek 16 mm.
Färg: Svart. 

En matta som är optimal som grov skrapmatta i entréer eller som halksäker yta 
att stå på vid alla arbetsplatser, även restaurangkök. Öppen ringkonstruktion som 
effektivt skrapar av all grov smuts och ger maximalt halkskydd. Baksidans nabbar 
håller mattan på plats och låter vätan passera. Effektivt dränerande, ger 
möjlighet till avrinning. Fasade kanter eliminerar snubbelrisk. 
Färg: Svart

Fungerar mycket bra som grov skrapmatta i entréer eller som halksäker yta att 
stå på. Öppen ringkonstruktion som effektivt skrapar av all grov smuts och ger 
maximalt halkskydd. Kopplingsbar, baksidans nabbar håller mattan på plats och 
låter vätan passera. Effektivt dränerande, ger möjlighet till avrinning. 
Tjocklek: 23 mm
Färg: Svart.



LM Ergo Bulmatta natur

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet
LM Ergo Bulmatta NR 736-10 15x600x900 mm st
LM Ergo Bulmatta NR 736-14 15x900x1200 mm st

LM Ergo Svets

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet
Lm Ergo Svets 729-1 11x910x1500 mm st
Lm Ergo Svets 729-2 11x910xlpm mm m

LM Ergo Office

Namn LUNDGRENS Art.nr Benämning Enhet
LM Ergo Office 738-8 510x760 mm st

En prisvärd matta i lämpliga mått för alla typer av stående arbetsplatser i 
industrimiljö. Det bulformade mönstret tillsammans med naturgummits 
elasticitet ger en mycket behaglig matta. Mattorna finns i olika storlekar för att 
passa olika arbetsplatser. Mattan är tät och släpper inte igenom spån eller vätska. 
Speciellt framtagen för torr miljö. Fasade kanter runt om eliminerar snubbelrisk. 
Färg: Svart.

En ergonomisk matta som är optimal för kontoret. Mattan har ett toppskikt av 
polyuretan och mattan är PVC-fri.

Ergonomisk matta som är lämplig i miljöer där man svetsar och slipar. Mattan är 
klassad enligt B1 och är svårantändlig. Den har också ett brandhämmande 
toppskikt och en mjuk baksida vilket ger bra stöd. Tjockleken är 11 mm vilket har 
visat sig ge en bra komfort. Levereras med fasade kanter runt hela mattan. 
Färg: Svart.



Komplett sortiment
På Lundgrens är vi stolta över att ha ett av marknadens 
mest kompletta och kvalitativa sortiment. En del av vår 
framgång bygger på hög närvaro hos våra kunder och 
leverantörer, vilket ger oss insikter i både marknadens 
behov och den tekniska utvecklingen. Dessutom är 
vårt sortiment inte låst till någon viss tillverkare, utan 
kan optimeras efter våra kunders varierande behov. 
Kontakta oss för produkter och anspassade lösningar till 
just dina applikationer.

SLANGAR
Vi har ett stort sortiment av såväl standardslang som specials-
lang från flera världsledande tillverkare.

SLANGTILLBEHÖR 
Kopplingar och klämmor för alla typer av slang, från standardi- 
serade tryckluftslangar till tunga materialtransportslangar.

GUMMI-PLAST 
Vårt sortiment av gummiduk, gummimattor, vibrationsdämpare 
och gummilister täcker de flesta behov.

HYDRAULIK 
Det modernaste hyudralslangsprogrammet med ett brett  
sortiment av kopplingar, snabbkopplingar och adaptrar.

TRANSMISSON 
Här finner du ett brett sortiment av transmissionprodukter,  
kil-, drivremmar och kilremsskivor.

PACKNINGAR, LIM, SMÖRJMEDEL OCH TORK 
Packningsmaterial, industrilimmer, smörj- och tätningsmedel 
från bl a Loctite, CRC och Molykote.

TEKNISKA TÄTNINGAR 
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av o-ringar och  
tätningar. Vi samarbetar med utvalda tillverkare i Europa  
och USA.
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Tillsammans är vi starkare

Lundgrens ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade  
bolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin  
ännu mer konkurrenskraftig. Detta ger oss den stora  
koncernens muskler när det behövs. Samtidigt är vi en  
flexibel och snabbfotad organisation som alltid står redo att  
tillgodose dina önskemål. Beijer Tech representerar några  
av världens ledande tillverkare och erbjuder genom sina  
dotterföretag förädlade, kundanpassade lösningar inom  
produktområdena ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk,  
flödesteknik och industrigummi. www.beijertech.se
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