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

Mata gumowa Oct O Flex plaster miodu
ażurowa 12 mm
Kolor: Czarny, Wymiar: 75 cm x 100 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty_gumowe/mata-gumowa-oct-o-ﬂex-plaster-miodu-azurowa-497_217
51.html#/kolor-czarny/wymiar-75_cm_x_100_cm
Cena:

148,54 zł brutto

Nr referencyjny: 599S3039OB
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

łączniki

cena brutto

Czarny

100 cm x 150 cm

282,24 zł

Czarny

75 cm x 100 cm

148,54 zł

Czarny

za m2

363,86 zł

67,00 zł

Informacje
Stylowa mata gumowa. Koreczkowate uwypuklenia podłoża maty umożliwiają doskonały drenaż,
dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta.

Cechy produktu
Wysokość

12 mm

Waga

10.3 kg /1mb

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Nie

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Tak

Opis produktu
Mata wycieraczka gumowa ażurowa wysokiej jakości wysoka 12 mm. Zewnętrzna mata gumowa Oct O Flex szoruje podeszwy butów, nie pozwalając, by brud,
żwir i inne cząsteczki dostały się do budynku.
Jej unikatowa struktura z małymi otworami drenującymi i gładka powierzchnia są zgodne z wymaganiami UE w zakresie wejść do budynków użyteczności
publicznej i zapewniają łatwe przesuwanie kółek (wózków sklepowych, wózków inwalidzkich, walizek itp.).
Maty gumowe Oct-O-Flex wykonane z trwałej gumy wytrzymałej na największe natężenie ruchu są łatwe w czyszczeniu i odporne na praktycznie każde
warunki atmosferyczne.
Mata gumowa idealnie przylega i dostosowuje się do każdej powierzchni, podczas gdy wypukłości pod spodem pozwalają na łatwy drenaż wody i utrzymują
suchą i czystą powierzchnię.

Stylowa mata gumowa.
Koreczkowate uwypuklenia podłoża maty umożliwiają doskonały drenaż, dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta.
Powierzchnia nie sprężynuje, idealna dla taczek, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych itd.
Małe otwory o średnicy 14 mm, w szczególny sposób umożliwiające bezpieczny dostęp w wejściach publicznych również osobom niepełnosprawnym.
Wolnoleżąca oraz idealna do klatek wnękowych.

Zalecane zastosowanie mat gumowych oct o ﬂex:
Na zewnątrz - w strefach wejściowych bardzo intensywnie użytkowanych.
Wolnoleżąca, w kombinacji z Alu Ramp Kit™ lub położona we wgłębieniu.
Idealna do chodników zewnętrznych, ramp, schodów, klatek wnękowych.

Pielęgnacja mat:
Bardzo łatwe w czyszczeniu.

Wymiary:
75 cm x 100 cm
100 x 150 cm
90 cm x 150 cm
Niestandardowe: m2

Kolory:
Czarny

