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

Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa
Cushion Trax ergonomiczna
Kolor: Czarny/Zolta-krawedz, Wymiar: 60x91 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-cushion-trax-antyposlizgowa-antyzmecz
eniowa-510_31443.html#/kolor-czarny_zolta_krawedz/wymiar-60x91_cm
Cena:

235,22 zł brutto

Nr referencyjny: 479S0023YB
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Szary

91 cm x 3 m

cena brutto

Szary

60x91 cm

Szary

91 cm x 22,8 m

Szary

122 cm x mb

Szary

91 cm x 6 m

Szary

91x150 cm

Szary

60 cm x 22,8 m

Szary

91 cm x mb

Szary

122 cm x 22,8 m

Szary

60 cm x mb.

310,50 zł

Czarny

122 cm x mb

456,68 zł

Czarny

60x91 cm

Czarny

152 cm x 22,8 m

Czarny

91 cm x mb

Czarny

91 cm x 22,8 m

8 889,05 zł

Czarny

91 cm x 6 m

2 583,49 zł

Czarny

152 cm x mb.

851,14 zł

Czarny

91x150 cm

656,21 zł

Czarny

60 cm x mb.

Czarny

122 cm x 22,8 m

Czarny

60 cm x 22,8 m

Czarny

91 cm x 3 m

Czarny/Zolta-krawedz

122 cm x 22,8 m

Czarny/Zolta-krawedz

60 cm x 22,8 m

Czarny/Zolta-krawedz

91 cm x mb

Czarny/Zolta-krawedz

91 cm x 3 m

Czarny/Zolta-krawedz

122 cm x mb

Czarny/Zolta-krawedz

152 cm x 22,8 m

Czarny/Zolta-krawedz

60x91 cm

Czarny/Zolta-krawedz

91 cm x 22,8 m

9 662,00 zł

Czarny/Zolta-krawedz

91 cm x 6 m

2 808,16 zł

Czarny/Zolta-krawedz

152 cm x mb.

925,15 zł

Czarny/Zolta-krawedz

91x150 cm

713,22 zł

Czarny/Zolta-krawedz

60 cm x mb.

330,92 zł

1 317,55 zł
220,72 zł
9 066,82 zł
621,15 zł
2 635,13 zł
660,37 zł
6 044,99 zł
465,86 zł
12 089,96 zł

216,38 zł
16 494,85 zł
456,00 zł

304,44 zł
11 852,90 zł
5 926,42 zł
1 291,73 zł
12 883,59 zł
6 441,00 zł
496,45 zł
1 404,00 zł
661,92 zł
17 929,00 zł
235,22 zł

Informacje
Trwałość, wygoda i bezpieczeństwo to podstawowe cechy tych popularnych produktów,
przeznaczonych dla miejsc, gdzie wszystkie te kryteria muszą być spełnione.

Cechy produktu
Wysokość

14 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Nie

Rolka

Tak

Opis produktu

Mata na stanowisko pracy Cushion Trax o grubości 14 mm trwałość, wygoda i bezpieczeństwo
to podstawowe cechy tych popularnych produktów, przeznaczonych dla miejsc, gdzie
wszystkie te kryteria muszą być spełnione.
Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa do pracy na stojąco model z USA Cushion Trax® została zaprojektowana, aby spełniać najsurowsze wymagania
współczesnych zastosowań przemysłowych i jest szczególnie przydatna w pracy wielozmianowej w suchych pomieszczeniach, w których pracownik stoi przez
dłuższy czas; na stanowiskach pracy, liniach montażowych.

Wytrzymała winylowa płyta diamentowa zapewnia trakcję bezkierunkową i jest łatwa do czyszczenia. Górna powierzchnia jest połączona z gęstą podstawą z
pianki o zamkniętych komórkach, wykorzystującą unikalną technologię UniFusion™ od ﬁrmy dystrybującej maty cushion trax supermaty.
Dzięki temu praktycznie wyeliminowano możliwość rozwarstwienia.
Laminowane maty podłogowe NoTrax wyposażone w RedStop™, unikalną technologię antypoślizgową, eliminującą poślizg i ślizganie się mat podłogowych na
gładkich powierzchniach, takich jak płytki, drewno, marmur i beton. Ukośne krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia się i umożliwiają łatwe wejście na matę i
zejście z niej.

Zalety maty Cushion Trax:
Odporne na zużycie powierzchnie posiadają powłokę z mikrokomórkowego laminatu winylowego, zapewniającego najwyższą trwałość i ulgę dla
zmęczonych nóg.
Diamentowy wzór na powierzchni wykładziny zapewnia dobrą przyczepność oraz łatwość wykonywania zakrętów.
Technologia Uni-Fusion™, odporna na najbardziej intensywne użytkowanie.
Odporność na większość płynów i środków chemicznych spotykanych w przemyśle.
Antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.
Wolne od toksycznego związku DOP*.
Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.

Ogólny opis maty cushion trax:
Obszary suche środowiska
Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
Właściwości specjalne Współczynnik tarcia Certyﬁkat NSFI|Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali
ciężkich
Zalecane zastosowanie W zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, indywidualnych
stanowiskach pracy. Nadaje się również do środowisk komercyjnych, takich jak hotele, recepcje, lady sklepowe, domy towarowe, banki, restauracje itp.
Uwagi specjalne Diamentowa powierzchnia zapewnia bezkierunkową antypoślizgowość.
Przemysłowa płyta diamentowa powierzchni
Krawędzie Krawędzie fazowane ze wszystkich stron
Intensywność użytkowania Heavy duty

Instalacja i użytkowanie
Opis niestandardowy Ta mata może być zamówiona w niestandardowych długościach na metr bieżący. Mata zostanie wyprodukowana w dowolnym
rozmiarze określonym przez producenta ze ściętymi i uszczelnionymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu. Dostępny w kolorze szarym, czarnym i
czarno-żółtym.
Wskazówka dotycząca czyszczenia Zamiataj regularnie lub wycieraj na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na wilgotno łagodnym
mydłem/detergentem.
Czyszczenie Uwaga Codziennie zamiatać górną powierzchnię. Okresowo mop na wilgotno górną powierzchnię.
Specyﬁkacja techniczna
Specyﬁkacje materiałowe PVC na bazie mikrokomórkowego winylu
Podkład Mikrokomórkowy winyl z podkładem antypoślizgowym Red Stop®
Laminowanie procesowe
Waga kg/m2 5,5

Testy jakie przeszła mata:
Klasa ogniowa UE EN 13501-1 Bﬂ-S1
Odporność na ścieranie 500 0,34% utraty wagi
Odporność na ścieranie 1000 0,41% utraty wagi
Obciążenie zrywające 55 lb
Ugięcie przy ściskaniu 1,4 0,43 cm
Ugięcie przy ściskaniu 2,8 0,60 cm
Wydłużenie 62,60%
Bateria piankowa 40 lb/in²
Twardość 85 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
Ocena poślizgu R10
Współczynnik tarcia 0,81
Zrównoważony rozwój W 100% z recyklingu górna powierzchnia z PVC
Przepustka palności powierzchni
Wytrzymałość na rozdarcie 34 funty

Ocena
Ocena odporności na zmęczenie Najlepsza
Ocena odporności na poślizg Najlepsza
Ocena odporności na zużycie Najlepsza
Zalecane zastosowanie:
Intensywne użytkowanie - środowisko przemysłowe - suche miejsca
Wymiary gotowe:
60
91
91
91

cm
cm
cm
cm

x
x
x
x

91 cm,
150 cm,
300 cm,
600 cm

Wymiary:
Szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm i 152 cm ( w tym rozmiarze tylko kolor czarny i czarny z żółtymi pasami.)
Całe rolki:
60cm x 22.8m; 91cm x 22.8m; 122cm x 22.8m; 152cm x 22.8m

Kolory:
Czarny,
szary,
czarny z żółtymi pasami

