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

Wykładzina mata wejściowa Master trax
lite
Kolor: Antracyt, Wymiar: 200 cm x mb,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/wykladzina-wejsciowa-master-trax-lite-mata-479_21933.
html#/kolor-antracyt/wymiar-200_cm_x_mb
Cena:

319,69 zł brutto

Nr referencyjny: 103C0078CH
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Szary

200 cm x 20 m

cena brutto
5 370,89 zł

Brązowy

200 cm x 20 m

5 370,89 zł

Antracyt

200 cm x 20 m

5 370,89 zł

Antracyt

200 cm x mb

Niebieski

200 cm x 20 m

5 370,89 zł

Czerwony

200 cm x 20 m

5 370,89 zł

319,69 zł

Informacje
Szczególnie trwała wykładzina dywanowa dla obszernych stref wejściowych, również dla
położenia od ściany do ściany.

Cechy produktu
Wysokość

9 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia Nie
Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Tak

Mata pralnicza

nie

Przędza

Nibrowany dywan igłowany składający się z antystatycznych 100%
włókien polipropylenowych

Opis produktu
Szczególnie trwała i mocna mata wejściowa nazywana także wykładzina dywanowa dla obszernych stref wejściowych, również dla położenia od ściany do ściany.

Umożliwia kreatywne kombinacje, dzięki czemu strefa wejściowa staje się integralną częścią wnętrza. Najwyższej klasy mata-bariera powstrzymująca brud,
zaprojektowana specjalnie dla wychwycenia drobnych zanieczyszczeń i wilgoci w dużych obszarach wejściowych.
Odporna na pleśń, promieniowanie UV.
Znakomita pod względem zdolności szorowania podeszwy butów, wychwytuje drobne i grubsze zanieczyszczenia.
Pomimo to zabrudzenie nie jest widoczne, jej czysty wygląd pozostaje długo zachowany. Podłoże z kauczuku syntetycznego.

Zalecane zastosowanie mat wejściowych Master trax lite:
Nadaje się do zastosowania w obszarach umiarkowanego użytkowania, jak i bardzo intensywnego użytkowania.
Wnętrza budynków lub zadaszone obszary zewnętrzne.
Do wgłębień podłogowych (głębokość 9 mm) lub do położenia od ściany do ściany np. w centrach handlowych, na lotniskach, w szpitalach, wejściach
hotelowych, bankach, restauracjach, klubach golfowych (odporne na kolce), w centrach ﬁtness, windach, na terenach sportu narciarskiego, w halach
łyżwiarskich.

Pielęgnacja:
Odkurzanie, mycie szamponem lub czyszczenie metodą ekstrakcyjną.

Wymiary maty:
Całe rolki
200 cm x 21 m
Wymiary na zamówienie
200 cm x metr bież. ( tylko kolor antracyt )

Kolory:
Brązowy
Szary
Czerwony
Antracyt
Niebieski
Szary

Akcesoria:
Dodatkowo w sprzedaży taśma wykończeniowa gumowa 2mm.

