Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Mata De Flex Nitrile FR antypoślizgowa
nitrylowa przeciwzmęczeniowa
Kolor: Czarny, Wymiar: 45x45 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-de-ﬂex-nitrile-fr-przemyslowa-przeciwz
meczeniowa-1325_31703.html#/kolor-czarny/wymiar-45x45_cm
Cena:

155,00 zł brutto

Nr referencyjny: 575S1818BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

45x45 cm

Cechy produktu
Długość

45 cm

Szerokość

45 cm

Wysokość

19 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Tak

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

kwadrat

cena brutto
155,00 zł

Opis produktu
575 De-Flex Nitrile FR to wyjątkowo wygodna mata przeciwzmęczeniowa z popularną płytką diamentową, którą można łatwo zamontować w celu pokrycia
dużych powierzchni lub pojedynczych mat stacji roboczych.
Trwałość i sprężystość gumy tworzą energetyzujący efekt odbicia lub "ugięcia", który stymuluje automatyczne kontrole równowagi w celu poprawy postawy i
stałych mikro ruchów w celu utrzymania przepływu krwi.
Platforma o grubości 19 mm podnosi i izoluje pracownika z twardego gruntu, a kuliste kopuły pod spodem umożliwiają zginanie i "zginanie" maty przy każdym
ruchu.
Popularna powierzchnia płytki diamentowej zapewnia przyczepność, a jednocześnie umożliwia łatwe skręty, zapewniając swobodę ruchów na dynamicznych
stanowiskach pracy. Rozszerzony system ramp zapobiega potknięciom i umożliwia dostęp do wózka dzięki inteligentnym rozwiązaniom do ukosowania naroży
wewnętrznych i zewnętrznych.
Te modułowe, gumowe płytki o wymiarach 45 cm x 45 cm zostały zaprojektowane z uniwersalnym systemem podwójnego blokowania ze wszystkich stron, aby
zapewnić wyjątkowo mocne, ale płynne połączenie dla szybkiej instalacji.
Po prostu ułóż i zsuń te poręczne płytki razem, aby złożyć poszczególne maty, podłogi od ściany do ściany lub wyspy w dowolnym kierunku lub kształcie.
cechy produktu
Wzór wybrzuszeń na macie: podobna do Tarcza diamentowa
Grubość maty dla spawaczy: 19 mm
Podwójny blokowy system modułowy zapewniający płynne połączenie
45 cm x 45 cm
100% kauczuk nitrylowy
Klasyﬁkacja ogniowa Bﬂ-S1
Olejoodporny
Heavy Duty
Wykonany w 100% z mieszanki kauczuku nitrylowego odpornego na większość olejów przemysłowych i chemikaliów. Klasyﬁkacja ogniowa Bﬂ-S1
testowana zgodnie z EN 13501-1.
Dostępne w gamie mieszanek gumowych do zastosowań ogólnych, odporności na oleje przemysłowe, rozpraszania statycznego ESD i zastosowań
ognioodpornych.
Dostępny również z Grip Step® II dla ekstremalnie śliskich obszarów.
Wykonany z wytrzymałej mieszanki 100% kauczuku nitrylowego
Całkowita grubość maty De ﬂex: 19 mm
Waga: 3,3 kg / matę
Klasyﬁkacja ogniowa Bﬂ-S1 testowana zgodnie z EN 13501-1
Odporny na większość olejów przemysłowych i odpowiedni do spawania
Odporność na poślizg R10 zgodnie z DIN 51130
Dołączane, ścięte krawędzie zapobiegają potknięciu się i pozwalają na narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

