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

Mata z logo waterhog HD wycieraczka
Wymiar: 60x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-z-logo/mata-z-logo-waterhog-hd-wycieraczka-1408_32471.html#/w
ymiar-60x90_cm
Nr referencyjny: Waterhog Impressions
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Wymiar
60x90 cm

1 036,63 zł

115x180 cm

1 589,49 zł

Wysokość

11 mm

Waga

3,18 kg /m²

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Spód

100% guma Nitrilowa EXS (body 1,7 mm; border 3,9 mm)

Górna warstwa

Dziurkowany, drukowany PET barwiony kwasem (100% materiał z
recyklingu)

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia Nie
Tak

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Mata pralnicza

tak

435,40 zł

90x150 cm

Cechy produktu

Mrozoodporne

cena brutto

Opis produktu
Waterhog ® Impressions HD posiadają niestandardowe logo drukowane cyfrowo na trwałej macie WaterHog.
Maty z logo są idealne do stosowania jako antypoślizgowe mata wejściowa do prezentacji Twojej marki lub w dowolnym miejscu,
w którym wilgoć i gleba śledzenie następuje.

Czysta i sucha - Dwupoziomowa powierzchnia skutecznie usuwa brud i wilgoć z butów,
zatrzymujące je pod stopami, aby zapobiec śledzeniu; granica zapory wodnej
utrzymuje wilgoć z dala od podłogi (maty WaterHog mogą pomieścić do 4 litrów wody na metr kwadratowy).
Trwałe - Wytrzymały dywan PET jest wzmocniony gumowymi wypustkami, które zapobiegają dywan z kruszenia i wydłuża żywotność maty
Bezpieczne - Sztywne gumowe podłoże utrzymuje maty na miejscu w miejscach o dużym natężeniu ruchu obszary o dużym ruchu kołowym.
Fazowane krawędzie bezpieczeństwa zapewniają bezpieczne przejścieod maty do podłogi.
Łatwa konserwacja - wystarczy odkurzyć, odłączyć wąż lub oczyścić parą.
56 Dostępne standardowe opcje kolorów
Zalecenia dotyczące prania maty waterho hd:
Odkurzaj regularnie: codziennie w zastosowaniach o dużym natężeniu ruchu, co tydzień w zastosowaniach o mniejszym natężeniu ruchu
Wyjąć, oczyścić lub odłączyć wąż, aby usunąć ciężką glebę
Powiesić maty do wyschnięcia
Maty powinny być suche przed ponownym użyciem
Toleranca wymiarów przy produkcji w matach tekstylnych podgumowanych zawsze wynosi: +/- 5% abu zacjpwać dokładny wymiar do 1 cm - mata musi być bez
borderów do okoła lub z 2 stron.

