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

Wycieraczka gumowa mata ażurowa
Gumimata 40x60 60x80 80x120 100x150
Kolor: Czarny, Wymiar: 40x60cm wys. 16mm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-gumowe/wycieraczka-gumowa-azurowa-gumimata-54_2647
2.html#/kolor-czarny/wymiar-40x60cm_wys_16mm
Cena:

13,40 zł brutto

Nr referencyjny: M-HOLLOW
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

40x60cm wys. 22mm

cena brutto

Czarny

80x120cm wys. 16mm

Czarny

100x150 cm wys. 22mm

Czarny

60x80cm wys. 22mm

Czarny

100x150 cm wys. 16mm

Czarny

60x80 cm wys. 16mm

43,90 zł

Czarny

40x60cm wys. 16mm

13,40 zł

Czarny

80x120cm wys. 22mm

94,90 zł

17,30 zł
87,90 zł
151,90 zł
47,40 zł
127,40 zł

Informacje
Wycieraczka gumowa ażurowa Gumimata do doskonale sprawdzający się system czyszczący,
przeznaczony do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Cechą charakterystyczną maty jest
wysoka odporność i trwałość materiałów.

Cechy produktu
Długość

60 cm lub 80/120/150 cm

Kod producenta

PM

Szerokość

40 cm lub 60/80/100 cm

Wysokość

16 mm lub 22 mm

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Wycieraczka mata gumowa do butów Gumimata to produkt przeznaczony do miejsc cechujących się dużym natężeniem ruchu,
w tym także pomieszczeń usługowych, takich jak sklepy, biura, urzędy czy lokale gastronomiczne.
Produkt łączy w sobie lekkość i elastyczność oraz doskonałą wydajność w zbieraniu i odprowadzaniu brudu.
Należy zaznaczyć, że maty gumowe, jako system czyszczący, są bardzo popularne we wspomnianych obiektach.

Przyczyną owej popularności jest przede wszystkim jakość produktu.
Jak wspomniano, jest to wyrób skuteczny w odprowadzaniu brudu, co jest spowodowane działaniem samej gumy.
Jako materiał bardzo przyczepny, zbiera on zanieczyszczenia, a także wodę z podeszwy obuwia metodycznie i skutecznie.
Sposób wykonania maty, polegający na zastosowaniu wzornictwa zawierającego szereg okrągłych otworów, powoduje, e wszelka wilgoć dostaje się do dolnych partii maty, nie
przechodząc do pomieszczenia.
Jednocześnie wspomniane wzornictwo jest efektowne, podnosząc atrakcyjność wizualną wyrobu.
Co ważne, omawiana mata gumowa jest bardzo bezpieczna w użytkowaniu, co z kolei jest zawdzięczane jest odporności na poślizgi
i przemieszczanie się po podłożu.
Gwarantuje to elastyczność i przyczepność materiału, jak wspomniano wyżej.
Dodatkowym atutem jest odporność gumy, jako materiału czyszczącego.
Jest to produkt nie ulegający deformacjom, dzięki czemu nawet po długim czasie nie traci swoich właściwości.
Prezentowana cena zakupu jest zatem bardzo korzystna, umożliwiając różnego rodzaju obiektom usługowym tanie nabycie systemu czyszczącego o dużej skuteczności.
Wysokość 16 mm lub 22 mm do wyboru w wariantach gumimaty czarnej.

