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

Wycieraczka aluminiowa alfa beta 12 mm
ryps guma
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-alfa-beta-12-mm-ryps-g
uma-1410.html
Nr referencyjny: alfa beta
Stan: Nowy

Informacje
Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypsowym i wkładem
winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta).Kombinacja dwóch rodzajów
powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejsza ochronę Twojego wnętrza przed
zanieczyszczeniami.

Cechy produktu
Wysokość

21

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Antypoślizgowa

Tak

Ognioodporność

Tak

Olejoodporna

Nie

Wkład

guma ryps

Opis produktu
Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypsowym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta)
Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejsza ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami. Wkład rypsowy
dba o usuwanie niepożądanych zabrudzeń ciekłych (woda itp), wkład winylowy zapewnia wspomaganie pracy wkładu rypsowego, oraz usuwanie z obuwia
wszelkich drobniejszych zanieczyszczeń (pyl uliczny, żwir, drobny piasek itp.). Zaprojektowana do budynków mieszkalnych, placówek o średnim natężeniu
ruchu. Świetnie spełnia się w zatrzymywania drobnego, oraz grubszego rodzaju zanieczyszczeń.
Rolowana (zwijana), odporna wycieraczka wejściowa do instalacji bezpośredniej, z ramą montażową lub proﬁlem najazdowym. Dopasowany wymiar wycieraczki
(szerokość/długość). Dostępność wycieraczki w oparciu o wszystkie kształty geometryczne.

PECYFIKACJA
Wysokość całkowita:

ok. 12 mm

Rodzaj powierzchni czyszczącej:

zintegrowane z proﬁlem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników
pogodowych pasma rypsu oraz wkładu czyszczącego winylowego

Specyﬁkacja ruchu:

średnie natężenie ruchu

Rodzaj proﬁlu nośnego:

odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy proﬁl z taśmą akustyczną
eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kolami

Grubość proﬁlu:

do 1.5 mm

Kolor proﬁlu:

kolor naturalny aluminium /możliwość malowania proszkowego proﬁli w/g palety
kolorów „RAL”

Odstęp między proﬁlami:

tulejka gumowa, od 4 do 8 mm

Łączenie:

linka ze stali nierdzewnej ﬁ 3 mm

Wytrzymałość na ruch kołowy:

wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe

Drzwi obrotowe/automatyczne:

odstęp miedzy proﬁlami 3 mm do drzwi obrotowych (opcjonalnie) zgodnie z EN
16005

Rekomendowana maksymalna szerokość
wycieraczki jednoczęściowej:

3000 mm

Rekomendowana maksymalna długośćwycieraczki jednoczęściowej:

2500 mm

Informacje dodatkowe:
produkt podlega utylizacji w sposób przyjazny środowisku, nadaje się do recyklingu
możliwe jest czyszczenie specjalistycznymi urządzeniami czyszczącymi/czyszczenie manualne
w razie konieczności, możliwość wymiany pasów rypsowych w siedzibie ﬁrmy supermaty.pl
zapewniamy doradztwo budowlane
Akcesoria dodatkowe:
rama montażowa galuminium, wariant 3 lub 6 mm
proﬁl najazdowy aluminium
aluminiowy osadnik z odpływem
teownik aluminiowy
panel reklamowy/informacyjny ze stali nierdzewnej / LASER LOGO
panel reklamowy/informacyjny poszeżony ze stali nierdzewnej /LASER LOGO EXPAND (kształty prostokątne lub koliste)
część zamienna wycieraczki, w postaci pasków rypsu
ROZMIARY
Dopasowany wymiar wycieraczki (szerokość/długość)
W uzupełnieniu do standardowej wielkości, produkujemy również wycieraczki na zamówienie
w oparciu o dowolne kształty geometryczne
PRZEZNACZENIE/CECHY
Strefa 2 i 3 – powierzchnie wewnętrzne i zadaszone powierzchnie zewnętrzne
Zatrzymywanie nieczystości w postaci pyłu, grubego piasku/żwiru, popiołu, grysu smołowanego, drobnych kamieni, włokien tekstylnych i innych
Montaż
możliwość osadzenia w ramce montażowej
możliwość osadzenia wraz z aluminiowym systemem odpływowym
możliwość położenia na posadzce używając dodatkowo progu najazdowego
WYMIARY PROFILU
Wysokość 19 mm
Szerokość 30 mm

