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

Mata z logo Comfort wycieraczka cena od
5 szt pod wymiar
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-z-logo/mata-z-logo-comfort-wycieraczka-wykladzina-1399.html
Cena:

242,25 zł brutto

Nr referencyjny: comfort
Stan: Nowy

Informacje
Cena maty z logo podana dla ilości 5 sztuk z tym samym projektem.

Cechy produktu
Wysokość

7 mm

Waga

2.600 gr/m²

Zastosowanie

Wewnątrz

Spód

Czarny podkład elasto-winylowy (UPR),Wykończone bez winylowych
obramowań wokół maty (drukowane, możliwe są granice optyczne)

Górna warstwa

Pęczek 600gr, wykonany w 100% z przędzy PA (nylonowej)

Amortyzacja

Nie

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia Nie
Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Mata pralnicza

tak

Opis produktu

Wycieraczki z logo ﬁrmy Comfort to opłacalny zakup dla ﬁrmy, zwłaszcza gdy kupują je w
dużych ilościach.
Wykonana na zamówienie wycieraczka z logo na dobry pomysł na prezent dla pracowników lub klientów. Jeśli chcesz chcesz wypróbować z logo począć cenę,
zamów ją w kolorze.
Im więcej kupisz, tym taniej moglibyśmy móc zaoferować!

Wycieraczka z logo dostosowanym do potrzeb klienta
Nasze maty z logo na zamówienie dla rozwiązania dla ﬁrmy, które chcesz stworzyć dzieło sztuki technologicznej. Komputery od tego, czy jest to proste logo,
komplementarne projekt czy kolaż obrazów, nasze komplementarne projekt czy kolaż obrazów, nasze komplementarne w konﬁgurowalne maty są wywrą
podobne wrażenie.
Wszystkie oferowane przez nas mają maty z logo i wycieraczki bardzo dobre właściwości, jak odporność na płynność, które mają swoje właściciele, mimo że
czas, jeśli chodzi o zmiany, które charakteryzują się, że Maty graﬁczne i wycieraczki dla ﬁrm na zamówienie są naprawdę uruchamiane nośnikiem reklamy, jak
doskonale osiągną swoją funkcję. Wszelkiego rodzaju akcje promocyjne z ich usług, które korzystają z oferty jakościowej oferty od marketingu ze względu na
swoją skuteczność.
Nasza wycieraczka z indywidualnym logo wykonana jest w 100% z polipropylenowej wygranej z antypoślizgowych spodem z PVC.
Jeśli jesteś zainteresowany wycieraczką z logo na zamówienie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo!

Dane techniczne:
Maty (standardowe szerokości: 40 CM - 50 CM - 70 CM - 100 CM)*
Standardowe wymiary:
40 x 60 CM

50 x 50 CM

70 x 70 CM

40 x 75 CM

50 x 75 CM

70 x 100 CM 70 x 200 CM

70 x 180 CM

40 x 100 CM 50 x 100 CM 70 x 120 CM 100 x 100 CM
50 x 150 CM 70 x 150 CM 100 x 150 CM
Dywany (standardowe szerokości: 100 CM - 200 CM) *
100 x 160 CM 100 x 200 CM 200 x 150 CM 200 x 250 CM
100 x 180 CM 100 x 300 CM 200 x 200 CM 200 x 300 CM
Rolki maty z logo dywany z logo model Comfort (standardowa szerokość: 200 CM) *
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Model ten sprzedajemy głównie od 3 - 5 sztuk.

