Notrax®
Over ons bedrijf
www.notrax.eu

www.notrax.eu

Catalogue No. 6

Notrax® Vloermatten
Notrax® wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van antivermoeidheidsmatten. Dit is niet verrassend,
omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd hebben aan het maken
van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen. Notrax® biedt
de perfecte oplossing voor staande medewerkers, omdat wij als geen ander de
verschillende percepties van medewerkers alsmede de enorme variëteit aan
werkomstandigheden begrijpen.
Antivermoeidheidsmatten zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en
materialen voor zowel industriële als commerciële toepassingen. De meeste
antivermoeidheidsmatten zijn een combinatie van een ergonomisch oppervlakte
patroon en een dempende onderlaag. Het dempende effect zorgt voor constante
onbewuste evenwichtschecks en microbewegingen die de bloedsomloop in
de benen en het onderlichaam stimuleren. Dit resulteert in een verbeterde
bloedsomloop en minder vermoeidheid. De dempende onderlaag isoleert
bovendien de voeten van een harde ondergrond, koude vloeren, vibraties, vocht
en geluid.
Waarom zo veel verschillende matten?
Hoewel uit studies blijkt dat het gebruik van matten een voordeel is, blijft de
effectiviteit afhankelijk van de perceptie van de werknemers. De grootte van de
werknemer en zijn eigen idee van wat comfortabel is, zijn bepalend voor de keuze Opgericht in 1948 door Charles J.Wood (uiterst rechts).
van de mat. Een persoon die 90 kg weegt, geeft de voorkeur aan een andere mat
dan iemand die maar 60 kg weegt.
Behalve de zachtheid/hardheid, verdient ook de bewegingsvrijheid van de werknemers aandacht. Hoewel de antislip functie
belangrijk is (1 op alle 6 werkplaatsongelukken ontstaat door uitglijden of vallen, hetgeen leidt tot 35% van al het
ziekte-verzuim), kunnen draaibewegingen even belangrijk zijn.
Gespecialiseerde toepassingen vereisen extra eigenschappen, zoals antislip, oliebestendigheid, brandwerend, bestendigheid
tegen chemicaliën, antistatisch of antibacterieel.
Productinnovatie
Superior Manufacturing Group is de marktleider in antivermoeidheids- en veiligheidsmatten. Ons merk, Notrax® vloermatten,
is een synoniem geworden van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice. Wat is begonnen als een klein familiebedrijf dat
matten repareerde, is snel gegroeid tot een internationaal bedrijf in het ontwerpen en produceren van antivermoeidheids- en
veiligheidsmatten voor industriële en commerciële doeleinden.
Zoals de industrie en productieprocessen zich ontwikkelen, zo doen onze matten dat ook. Wij ontwikkelen continu nieuwe
producten om mee te gaan met de behoeften van de industrie. Onze focus is gericht op het probleem van de klant en het
samenwerken met de klant om met matten de oplossing te vinden voor het probleem. Ons innovatieteam blijft
state-of-the-art producten ontwerpen door middel van intensief onderzoek en ontwikkeling,  met behulp van nieuwe
technologiën, nieuwe ontwerpmethoden en nieuwe ideeën.
Notrax® producten worden wereldwijd verkocht via ons vertrouwde distributienetwerk van matten specialisten, werkzaam
in niche segmenten van ergonomie, schoonmaak en hygiëne, gezondheid en veiligheid, industriële leveringen, installatie
experts en nog veel meer. Het begrijpen en inspelen op de specifieke behoeften van de markt, weerspiegelt onze interesse en
plezier in de service naar onze distributeurs en klanten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ontwikkeling van massa
maatwerk mogelijkheden en de online integratie met klanten. Als een van ’s werelds grootste geïntegreerde producenten van
professionele vloermatten, is het geloven in sterke relaties de fundatie van onze business.
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Als wereldwijde leverancier van vloermatten met faciliteiten in Europa en
de Verenigde Staten, zijn we constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden
om onze impact op het milieu te verminderen.  Dit betekent dat we ernaar
streven onze groei te realiseren op een milieuvriendelijke manier. Dit doen
we door ons te concentreren op het reduceren van afval, het gebruik van
gerecyclede materialen waar mogelijk en het verschaffen van materialen uit
duurzame bronnen. De “Lean” organisatie van onze activiteiten, biedt ons de
kans om concurrerend te zijn. Hierdoor kunnen we snel leveren en kunnen
wij de klanten de kans geven om samen met ons onze footprint op de wereld
te reduceren, door gebruik te maken van onze elektronisch aankoop en
facturering platform en drop shipment mogelijkheden.

Productie in Barendrecht, Nederland.

R.E.A.C.H.
REACH is de Europese Gemeenschappelijke Regeling van Chemicaliën en het
veilig gebruik daarvan (EC 1907/2006). Het staat voor  Registratie, Evaluatie,
Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Deze wet geldt sinds 1 Juni
2007 en geeft producenten de verantwoordelijkheid om mensen en het
milieu te beschermen tegen de gebruikte chemicaliën. Notrax® gebruikt geen
substanties die staan op de SVHC (Substances of Very High Concerns) lijst
onder REACH, inclusief Di-octyl phthalate (DOP) weekmaker.  Voor meer
informatie over ons standpunt over duurzaamheid kunt u terecht op
www.buynotrax.eu (voor geregistreerde distributeurs) of via email
europe@notrax.com.

Productgarantie
Alle Notrax® vloer matten zijn geproduceerd  van de hoogste kwaliteit en met vakmanschap.  Betrouwbaarheid en functionaliteit van
onze producten zijn gegarandeerd tegen materiële defecten tot één jaar na aankoop, wanneer het door de producent aanbevolen
gebruik en onderhoud wordt gehanteerd. Koper is verantwoordelijk om de geschiktheid van de matten vast te stellen en aanvaardt de
aansprakelijkheid daarvan. Verkoper is niet aansprakelijk voor schadevergoeding dat de oorspronkelijke aankoopprijs overschrijdt. Voor
het onwaarschijnlijke geval dat een Notrax® product defect blijkt te zijn, wordt een voltallige restitutie of vervanging (op basis van het
oordeel van de producent) geregeld. Garantieaanvragen moeten geautoriseerd worden en dienen vooraf betaald verstuurd te worden
voor onderzoek en evaluatie voor goedkeuring. Voor meer informatie over de onderhoud van onze vloermatten: http://www.notrax.eu/
news.
Deze catalogus biedt Notrax® oplossingen aan voor uw ergonomische-, antivermoeiheids- en veiligheidstoepassingen.
Indien u interesse heeft kunt u vrijblijvend vragen naar onze brochure Schoon- en Droogloopmatten.
Bedankt voor het kiezen van Notrax®.

René Vieveen
Managing Director
Superior Manufacturing Group-Europe B.V.
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Superior Manufacturing Group is een van ‘s werelds grootste
geïntegreerde fabrikant van industriële matten en droog- en
schoonloopmatten. Ons doel is om kwaliteitsproducten te
produceren en om continue naar innovatieve manieren te
zoeken om zo onze klanten tevreden te stellen.
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