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

Mata gumowa Oct O Flex Bevelled plaster
miodu ażurowa z najazdem 12 mm
Kolor: Czarny, Wymiar: 70 cm x 90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-gumowa-oct-o-ﬂex-bevelled-plaster-miodu-496_21
824.html#/kolor-czarny/wymiar-70_cm_x_90_cm
Cena:

141,82 zł brutto

Nr referencyjny: 599B7090OB
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

70 cm x 90 cm

cena brutto
141,82 zł

Czarny

90x150 cm

292,88 zł

Czarny

120x180 cm

532,35 zł

Informacje
Stylowa wolnoleżąca mata gumowa. Nadaje się do stosowania w ekstremalnych warunkach
pogodowych. Super jakość

Cechy produktu
Długość

90/ 150 / 180 cm

Szerokość

70/ 90 /120 cm

Wysokość

13 mm

Waga

6 / 15 / 23 kg

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Zewnętrzna mata wycieraczka gumowa z fazowanymi krawędziami Oct O Flex z najazdem ma strukturę ośmiokątnych okręgów z małymi otworami

drenującymi zgodną z wymogami UE
w zakresie wejść do budynków użyteczności publicznej, a gładka powierzchnia zapewnia łatwe przesuwanie kółek (wózków sklepowych, wózków inwalidzkich,
walizek itp.).
Formowane krawędzie z wszystkich czterech stron są fazowane, co ułatwia dostęp i zapobiega potknięciom. Oct-O-Flex to wytrzymała zewnętrzna mata
wejściowa wykonana z wytrzymałej gumy SBR, która pozostaje elastyczna i wytrzymuje ekstremalne zimno i najtrudniejsze warunki pogodowe. Unikalna
konstrukcja ma otwory odprowadzające wodę i zanieczyszczenia z dala od wejścia, a gładka górna powierzchnia i ścięte krawędzie ze wszystkich czterech stron
sprawiają, że jest przyjazny dla wózków inwalidzkich i wózków. Podniesiony spód pokrętła w połączeniu z ciężarem maty pomaga wyeliminować ruch maty
gumowej. Oct-O-Flex bevelled to idealny wybór dla obszarów o dużym natężeniu ruchu, takich jak szkoły, sklepy detaliczne, szpitale, domy opieki lub inne
obszary, w których ruch wózków lub wózków inwalidzkich jest powszechny.
Maty gumowe antypoślizgowe Oct-O-Flex wykonane z trwałej gumy wytrzymałej na największe natężenie ruchu są łatwe w czyszczeniu i odporne na
praktycznie każde warunki atmosferyczne.
Mata z najazdem Oct O Flex z fazowanymi krawędziami idealnie przylega i dostosowuje się do każdej powierzchni, podczas gdy wypukłości pod spodem
pozwalają na łatwy drenaż wody i utrzymują suchą i czystą powierzchnię.

Zalecane zastosowanie:
Odpowiednia do dużego natężenia ruchu.
Do kładzenia jako mata wolno leżąca wewnętrzna lub zewnętrzna.
Dane techniczne maty gumowej ażurowej oct o lex bevelled:
•
•
•
•
•
•
•

Guma naturalna.
Fazowane krawędzie gumowe z wszystkich czterech stron.
Ośmiokątna, o otwartej konstrukcji.
Odporna na ekstremalne warunki pogodowe.
Małe otwory o średnicy 14 mm, zgodne z normą UE dla wejść publicznych.
Grubość całkowita: 12 mm
Waga: 9,8 kg na m²

Na życzenie za dopłatą wycieraczka plaster miodu model 599B Oct-O-Flex z fazowanymi krawędziami może być wykonana z gumy olejo- i ognioodpornej.
Grupa Maty wejściowe
Obszar Odkryty
Zalecane użycie Do umieszczania wewnątrz wejść do hoteli, sklepów, domów towarowych, szkół, uniwersytetów, restauracji, supermarketów.
Wskazówka dotycząca sprzedaży Pamiętaj, aby sprawdzić prześwit drzwi
Powierzchnia Małe ośmiokątne otwory drenażowe
Krawędzie Ścięte gumowe obramowania ze wszystkich czterech stron
Intensywność użytkowania Duży ruch
Specyﬁkacja techniczna
Specyﬁkacje materiałowe Kauczuk naturalny
Proces Formowanie kompresyjne
Waga Lbs/sqft 2
Testy
Klasa odporności ogniowej USA Przechodzić
Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
Ocena
Retencja wody Dobry
Odporność na zużycie Lepszy
Wydajność skrobania Najlepszy
Wymiary maty gumowej oct o ﬂex bevelled:
• 70 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

