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

Mata wejściowa Essence wycieraczka do
butów 6 mm czarny szary czerwony
Kolor: Czerwony, Wymiar: 60x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-wejsciowa-essence-wykladzina-wycieraczka-do-bu
tow-488_21536.html#/kolor-czerwony/wymiar-60x90_cm
Cena:

105,70 zł brutto

Nr referencyjny: 185S0023RD
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

60x90 cm

cena brutto
105,70 zł

Czarny

120x180 cm

405,86 zł

Czarny

90x150 cm

254,10 zł

Czarny

91xmb

186,06 zł

Czarny

90x120 cm

204,96 zł

Czarny

180 cm x mb

Czarny

90 cm x 18,3 m

Czarny

120 cm x mb

240,45 zł

Czerwony

120 cm x mb

240,45 zł

Czerwony

91xmb

186,06 zł

Czerwony

180 cm x mb

349,93 zł

Czerwony

120x180 cm

405,86 zł

Czerwony

90x150 cm

254,10 zł

Czerwony

90x120 cm

Czerwony

90 cm x 18,3 m

Czerwony

60x90 cm

105,70 zł

Szary ciemny

120x1830

3 875,34 zł

Szary ciemny

180 cm x mb

349,93 zł

Szary ciemny

120x180 cm

405,86 zł

Szary ciemny

90x120 cm

Szary ciemny

180x1830

5 818,61 zł

Szary ciemny

90 cm x 18,3 m

2 909,34 zł

Szary ciemny

91xmb

186,06 zł

Szary ciemny

90x150 cm

254,10 zł

Szary ciemny

120 cm x mb

240,45 zł

Szary ciemny

60x90 cm

105,70 zł

349,93 zł
2 909,34 zł

204,96 zł
2 909,34 zł

204,96 zł

Informacje
Ten nowy produkt to idealne rozwiązanie na każdą kieszeń, zapewniając jednocześnie wysokiej
jakości rozwiązanie dla wejścia.

Cechy produktu
Wysokość

6 mm

Głębokość

520 gramów przędzy na m2.

Waga

2.8 kg / m2.

Zastosowanie

Wewnątrz

Spód

czarny vinyl (bez DOP free).

Górna warstwa

100% poliamid 6,0 przędza

Amortyzacja

Nie

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Tak

Kształt

prostokątny

Mata pralnicza

nie

Przędza

100% poliamidu 6,0.

Opis produktu
Mata wejściowa wewnętrzna wycieraczka do butów model Essence jednokolorowa różne wymiary wykładzina hotelowe czyszcząca
Ten nowy produkt - to idealne rozwiązanie na każdą kieszeń, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości rozwiązanie - dla wejścia.
Mata absorbcyjna doskonale nadająca się do wejść, w których mimo intensywnego użytkowania przywiązuje się dużą wagę do estetycznego wyglądu i
czystości.
Bogate odcienie kolorów, wysoka absorpcja wody ponad 4 litry na m2.

Zalecane zastosowanie:
Do umieszczenia wewnątrz wejść do sklepów, biur, szkół, hoteli, restauracji.
Niski proﬁl umożliwia z łatwością poruszanie się po niej ludziom, wózkom, koszykom sklepowym.
Umiarkowany ruch pieszy.
Środowisko wewnętrzne
Grupowe maty przeciwpyłowe
Bogate w kolory monochromatyczne
Dane techniczne:
Cechy szczególne Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich
Krawędzie Granice winylu: 2,5 cm ze wszystkich stron
Intensywność użytkowania Średni ruch
Wskazówka dotycząca czyszczenia Odkurzać
Czyszczenie Uwaga Odkurz lub użyj metody iniekcji / ekstrakcji do czyszczenia.
Dane techniczne 100% przędzy poliamidowej 6,0
Czarny podkład winylowy (bez DOP)
Przetwarzanie tuftingu
Budowa przędzy Pala pętelkowa - fryz
Waga włosia 520
Waga w kg / m2 2.8
Wysokość: 6 mm
Liczba kępek 113400
Pojemność absorpcyjna 4 l / m²
Odporność na światło 5
Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Zrównoważony rozwój Przyczynia się do czystszego środowiska poprzez zmniejszenie potrzeby czyszczenia chemikaliów | Materiał nadający się do
recyklingu
Lepsza ocena kontroli zapylenia
Najlepsza retencja wody
Ocena odporności na zgniatanie Lepsza

Wymiary maty czyszczącej Essence:
60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 120 cm
120 cm x 180 cm
Wymiary na zamówienie:
90 cm na metr
120 cm na metr bieżący ( tylko kolor czerwony i ciemno-szary )
180 cm na metr bieżący

Kolory maty wycieraczki Essence:
czarny
ciemny szary
czerwony

Akcesoria:
dodatkowo w sprzedaży taśma wykończeniowa gumowa 2 mm do maty na metry dopłata to ok 98 zł netto za 1 mb.

