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

Mata gumowa ergonomiczna Okta 90x90
cm h 15 mm ażurowa antypoślizgowa
Kolor: Czarny, Wymiar: 90x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-okta-90x90-cm-azurowa-58_46
89.html#/kolor-czarny/wymiar-90x90_cm
Cena:

79,70 zł brutto

Nr referencyjny: okta
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

90x90 cm

cena brutto
79,70 zł

Informacje
Mata gumowa antypoślizgowa antyzmęczeniowa modułowa Okta to produkt łączący w
sobie najlepsze cechy systemu czyszczącego, w tym przede wszystkim skuteczność w usuwaniu
zabrudzeń, odporność na uszkodzenia, a także atrakcyjną cenę.

Cechy produktu
Długość

90 cm

Szerokość

90 cm

Wysokość

15 mm

Waga

4,60 kg

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Duże

Spawanie

Tak

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

kwadrat

Mata pralnicza

nie

Opis produktu
Mata modułowa stanowiskowa gumowa ażurowa antypoślizgowa Okta 90x90 cm h 15 mm należy do najpopularniejszych systemów czyszczących w
swojej kategorii.
Jej przeznaczenie jest bardzo szerokie i może obejmować zarówno mieszkania i domy prywatne, lokale usługowe, sklepy, lokale gastronomiczne, a nawet
większe ﬁrmy o większym natężeniu ruchu pieszych.
Przeznaczenie obejmuje wnętrze oraz obszar zewnętrzny budynku, co jest wynikiem uzyskania dużej odporności na wszelkie warunki atmosferyczne, w tym
przede wszystkim na deszcz, śnieg czy mróz.
Tajemnicą owej odporności jest użycie odpowiedniego materiału budulcowego.
Jest nim oczywiście elastyczna guma, której właściwości decydują o trwałości całej struktury.
Co ważne, odporność, o której mowa, dotyczy nie tylko temperatur czy opadów deszczu i śniegu.
Jest ona także doskonale widoczna w przypadku intensywnej eksploatacji oraz dużych nacisków.
Elastyczność materiału budulcowego chroni go przed uleganiem uszkodzeniom, w tym takim jak otarcia czy odkształcenia, które mogłyby w konsekwencji
wpływać na obniżenie jego skuteczności.
Należy także wspomnieć o samym procesie zbierania i odprowadzania zabrudzeń z obuwia użytkowników.
Jest to proces przeprowadzany szybko i skutecznie, ponieważ wspomniana elastyczna guma jest wysoce przyczepna do każdej powierzchni.
Wszelkie obiekty, w tym nawet najdrobniejszy pył, przylegający do obuwia zostaje szybko usunięty.
Przyczepność, o której mowa, dotyczy także strony dolnej wycieraczki, która jest dzięki temu bezpieczna (bo antypoślizgowa) i wygodna w użytkowaniu.
Dostępne są obrzeża do maty okta:
żółte
czerwone
czarne
pomarańczowe

