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

Mata wejściowa Polyplush Lite
wycieraczka do butów slim 4.5 mm
Kolor: Szary, Wymiar: 60x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-wejsciowa-polyplush-lite-wycieraczka-490_21624.
html#/kolor-szary/wymiar-60x90_cm
Cena:

56,70 zł brutto

Nr referencyjny: 123S0023GY
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Szary

1.2m x mb.

148,40 zł

Szary

0.9m x mb.

111,30 zł

Szary

90x150 cm

142,10 zł

Szary

60x90 cm

Szary

120x180 cm

227,29 zł

Niebieski

120x180 cm

227,29 zł

Niebieski

1.2m x mb.

148,40 zł

Niebieski

0.9m x mb.

111,30 zł

Niebieski

90x150 cm

142,10 zł

Niebieski

60x90 cm

Informacje
Stylowe i luksusowe wycieraczki maty czyszczące absorpcyjne brud.

Cechy produktu
Wysokość

5 mm

Waga

2,4 kg /m2

Zastosowanie

Wewnątrz

Spód

czarny winyl (bez DOP). Granice winylu: 2,5 cm ze wszystkich stron

Górna warstwa

100% przędz polipropylenowych. 350 gramów przędzy na m2

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd Nie
Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Małe

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Tak

Mata pralnicza

nie

Opis produktu
Mata wejściowa do czyszczenia butów Polyplush Lite grubość 4.5 mm wycieraczka wewnętrzna:

cena brutto

56,70 zł

56,70 zł

Stylowe i luksusowe maty absorpcyjne.
Najlepiej sprzedające się maty wejściowe wewnętrzne przy lekkim ruchu pieszym.
Proste, eleganckie i niedrogie, ale bardzo funkcjonalne o wysokiej zdolności absorpcji wody, które również przechwytują i pyłki i drobne cząstki.
Winylowe podłoże odporne jest na wilgoć, jest antypoślizgowe.
Niski proﬁl umożliwia łatwe stąpanie oraz poruszanie się wózkom i koszykom sklepowym.

Zalecane zastosowanie maty:
Do umieszczenia wewnątrz wejść biur i sklepów.

Wymiary maty Polyplush ( podane w wariantach)
60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
Wymiary na zamówienie:
90 cm x na metr bieżący
120 cm x na metr bieżący

Kolory maty Polyplush Lite:
niebieski
szary

Akcesoria do mat:
dodatkowo w sprzedaży taśma wykończeniowa gumowa 2 mm z obszyciem do mat z metra ciętych z rolki dopłata z montażem i obszyciem dookoła
maty: 33,56 netto za 1mb.

