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

Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa
Sani Flex ergonomiczna nitrylowa
Kolor: Niebieski, Wymiar: 41x61 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-antyzmeczeniowa-sani-ﬂex-e
rgonomiczna-nitrylowa-1427_33918.html#/kolor-niebieski/wymiar-41x61_cm
Cena:

197,00 zł brutto

Nr referencyjny: 526S1824BU
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Szary

61x91 cm

cena brutto
360,00 zł

Szary

41x61 cm

197,00 zł

Niebieski

41x61 cm

197,00 zł

Niebieski

61x91 cm

359,00 zł

Cechy produktu
Wysokość

13 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Górna warstwa

100% nitryl

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Tak

Mrozoodporne

Tak

Opis produktu

Pracownicy gastronomii często są na nogach przez długie okresy czasu, co może prowadzić do
zmęczenia, złej postawy i urazów.
Osoby pracujące w przetwórstwie żywności i na liniach produkcyjnych mogą być również narażone na kontakt z olejami i tłuszczami, które mogą powodować
poślizgnięcia i upadki, jeśli podłoga nie jest odpowiednio zabezpieczona.
Maty ergonomiczne Sani Flex ergo-comfort zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w takich środowiskach. Wykonane z trwałej gumy nitrylowej, maty te
mają antypoślizgową powierzchnię, która zapewnia przyczepność nawet w przypadku zatłuszczenia lub zaoliwienia. Ich unikalna konstrukcja oznacza również, że
są wystarczająco wygodne, aby można było na nich stać przez dłuższy czas, co zmniejsza zmęczenie i pomaga zapobiegać urazom.

Maty ergonomiczne Sani Flex te mogą być stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego, profesjonalnych kuchniach, liniach produkcyjnych, strefach
przygotowawczych, barach, strefach sprzątania i wielu innych miejscach. Maty są dostępne w kilku rozmiarach, dzięki czemu można je dopasować do swoich
potrzeb.

Aby zapewnić najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas pracy w potencjalnie niebezpiecznym lub o dużym natężeniu
ruchu środowisku, nie szukaj dalej niż maty Sani Flex ergo-comfort!
Specjalnie zaprojektowane dla przemysłu spożywczego, Sani Flex mata antyzmęczeniowa dla gastronomii zapewnia optymalne połączenie komfortu,
antypoślizgowej powierzchni, jakości i trwałości, a także odporności na olej / tłuszcz. Wykonane z wytrzymałych mieszanek gumowych, zaprojektowane tak, aby
zapewnić długą żywotność.
Agresywna antypoślizgowa powierzchnia.
Zamknięta antypoślizgowa powierzchnia zgrzytanej konstrukcji
Doskonałe właściwości przeciwzmęczeniowe dzięki unikalnej konstrukcji pod spodem
Wytrzymała mieszanka 100% kauczuku nitrylowego, zaprojektowana z myślą o długiej żywotności
Stosowany w przetwórstwie spożywczym, profesjonalnych kuchniach, liniach do gotowania, obszarach przygotowywania żywności, barach i obszarach
czyszczących
Mata antyzmęczeniowa ergonomiczna antypoślizgowa 526 Sani-Flex
Wytrzymała mieszanka 100% kauczuku nitrylowego
Całkowita grubość: 12,7 mm
Zamknięta powierzchnia z antypoślizgową strukturą
Znakomite właściwości przeciwzmęczeniowe dzięki wyjątkowej konstrukcji pod spodem
Odporny na olej / tłuszcz
Opis ogólny
Środowisko Obszary mokre/suche i tłuste
Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
Zalecane użycie Przetwórstwo spożywcze, profesjonalne kuchnie, linie do gotowania, obszary przygotowywania żywności, bary i obszary czyszczenia
Krawędzie Formowane ścięte krawędzie ze wszystkich stron
Intensywność użytkowania Średnia praca
Instalacja i użytkowanie:
Końcówka do czyszczenia Użyj węża wysokociśnieniowego (maks. 124 bar) z gorącą wodą (nie większą niż 70°C max.), szczególnie wydajnego do
usuwania olejów z maty. Zaleca się stosowanie łagodnego mydła, łagodnego detergentu LUB odtłuszczacza niebutylowego w celu uzyskania lepszego
wyniku. Nie czyść żwirowanych mat pod wysokim ciśnieniem.
Specyﬁkacja techniczna:
Proces Formowanie kompresyjne
Waga kg/m2 10
Testy mat:
Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
Palność powierzchniowa Przechodzić
Ocena:
Odporność na zmęczenie Najlepszy
Klasa odporności na poślizg Najlepszy
Odporność na zużycie Najlepszy
Cechy produktu:
Zamknięta powierzchnia z antypoślizgową strukturą
Znakomite właściwości przeciwzmęczeniowe dzięki wyjątkowej konstrukcji pod spodem
Wytrzymała mieszanka w 100% z naturalnej gumy, zaprojektowana z myślą o długim okresie użytkowania
Dostępna w kilku rozmiarach:
61x91 cm
41x61 cm

