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

Mata z logo barmańska promocyjna na
blat tekstylna podgumowana
Wymiar: 23,4x43,4 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-z-logo/mata-z-logo-promocyjna-bar-mats-barmanska-1365_32306.
html#/wymiar-234x434_cm
Cena:

15,06 zł brutto

Nr referencyjny: bar mats
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Wymiar

cena brutto

24,4 x 89,4cm

29,00 zł

60x19 cm

18,76 zł

23,4x43,4 cm

15,06 zł

Cechy produktu
Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Małe

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Mata pralnicza

tak

Opis produktu
Wykorzystaj nasze maty barowe z logo do ochrony powierzchni i podkreślenia marki. Trwała górna cześć maty - poliestrowa powierzchnia naszych mat
barowych z logo może być w pełni spersonalizowana za pomocą żywego wzoru o jakości fotograﬁcznej, który zaprojektujemy dla Ciebie.
Nie trzeba być mistrzem w barmaństwie, aby docenić znaczenie wysokiej jakości maty barowej. Maty te są niezbędnym elementem każdego baru, pubu lub
restauracji, ponieważ pozwalają na łatwe wysychanie szklanek i kubków. Maty te nie tylko pomagają utrzymać szklanki w czystości i gotowości, ale spełniają
standardy higieny HACCP, więc kupując je, możesz mieć pewność, że są najwyższej jakości.
Maty barowe są dostępne w różnych rozmiarach, więc z pewnością znajdziesz taką, która idealnie wpasuje się w Twoją przestrzeń. Niezależnie od tego, czy
szukasz małej i wąskiej maty, czy też takiej, która rozciąga się na cały blat, mamy to, czego potrzebujesz! Maty barowe mogą być również łączone ze sobą za
pomocą specjalnych haczyków, dzięki czemu można stworzyć bezproblemowe połączenie, na którym będą mogli pracować barmani.

Gdy nadejdzie czas mycia szklanek, zalecamy połączenie maty barowej z naszymi szczotkami do mycia naczyń i szkła. Dzięki temu w mgnieniu oka
doprowadzisz je do idealnej czystości!
Wytrzymały spód z nitrylu o grubości 0,9 mm zapewnia ochronę powierzchni i ma doskonałe właściwości układania się na płasko.
Standardowe obramowanie z nitrylu o grubości 12 mm nadaje wybranemu wzorowi klasyczne wykończenie.
Idealny produkt do ekspozycji w punktach sprzedaży. Maty barmańskie z logo są wykonane przy użyciu fotograﬁcznej jakości druku sublimacyjnego HD na
wysokiej jakości dzianinie poliestrowej, z antypoślizgowym spodem ze 100% kauczuku nitrylowego. Zalecane są do użytku wewnętrznego w barach,
restauracjach, wokół produktów, promocji, ekspozycji w punktach sprzedaży i na ladach sklepowych.
Wybierz odpowiedni rozmiar, aby dopasować go do swojej przestrzeni:
23,4 x 43,4 cm
19 x 60 cm
24,4 x 89,4 cm
Inne rozmiary i style są dostępne na zamówienie - prosimy o kontakt, jeśli masz pomysł na coś specjalnego!
Specyﬁkacja maty z logo na bar lub ladę model BAR Mat:
Powody aby wybrać matę z logo model Bar Mats?
Można zamówić nadruk własnego projektu
Absorbuje rozlane płyny
Nie zawiera szkodliwego PVC, nie łamie się, nie kruszy i nie faluje
Nadruki są wykonane w fotorealistycznej jakości
Produkowana jest z poliestru i elastycznej gumy nitrylowej
Ma antypoślizgowy spód z gumy nitrylowej
Można ją prać w pralce w 40 °C
Posiada 5 lat gwarancji
Produkowana jest w Europie
Masa 1,56 kg / m²
Szerokość obramowania borderu:2 cm
Tolerancja rozmiaru:2%
Elektrostatyczna
Właściwości elektrostatyczne:
Przewodność elektrostatyczna jest poniżej progu 2KV ludzka wrażliwość @ 45% względna wilgotność / 20 ° C
Ognioodporność:
Przejmuje standardy dla BS 4790: 1987 (Hot Metal Nut) - Low promień skutków zapłonu. EN 13501-1 Bﬂ-s1
Projekt - wizualizacja fotorealistyczna GRATIS.
Proszę o przesyłąnie projektów z większym spadkiem. WSZYSTKIE TEKSTY I KRYTYCZNE ELEMENTY MUSZĄ SIĘ mieścić w bezpiecznym obszarze
zadruku (390x190 mm dla listwy o wymiarach 434x234 mm).

