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

Mata wejściowa Swisslon XT wykładzina
profesjonalna
Kolor: Mocha, Wymiar: 60x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-wejsciowa-swisslon-xt-wykladzina-profesjonalna-8
26_31522.html#/wymiar-60x90_cm/kolor-mocha
Cena:

150,71 zł brutto

Nr referencyjny: 380S0023BR
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Antracyt

90x150 cm

cena brutto
388,43 zł

Antracyt

135 cm x mb

392,14 zł

Antracyt

120x180 cm

621,46 zł

Antracyt

60x90 cm

Antracyt

200 cm x 20 m

Antracyt

200 cm x mb

Antracyt

135 cm x 20 m

6 540,10 zł

Szary ciemny

200 cm x 20 m

10 061,73 zł

Szary ciemny

200 cm x mb

Szary ciemny

60x90 cm

Szary ciemny

135 cm x 20 m

Szary ciemny

90x150 cm

388,43 zł

Szary ciemny

135 cm x mb

392,14 zł

Szary ciemny

120x180 cm

Niebiesko-szary

200 cm x 20 m

Niebiesko-szary

200 cm x mb

Niebiesko-szary

135 cm x 20 m

Niebiesko-szary

90x150 cm

388,43 zł

Niebiesko-szary

135 cm x mb

392,14 zł

Niebiesko-szary

120x180 cm

621,46 zł

Niebiesko-szary

60x90 cm

150,71 zł

Mocha

90x150 cm

388,43 zł

Mocha

135 cm x mb

392,14 zł

Mocha

120x180 cm

Mocha

200 cm x 20 m

Mocha

60x90 cm

Mocha

200 cm x mb

Mocha

135 cm x 20 m

Granit

135 cm x mb

Granit

120x180 cm

Granit

200 cm x 20 m

Granit

200 cm x mb

Granit

60x90 cm

Granit

135 cm x 20 m

Granit

90x150 cm

150,71 zł
10 061,73 zł
603,33 zł

603,33 zł
150,71 zł
6 540,10 zł

621,46 zł
10 061,73 zł
603,33 zł
6 540,10 zł

621,46 zł
10 061,73 zł
150,71 zł
603,33 zł
6 540,10 zł
392,14 zł
621,46 zł
10 061,73 zł

Informacje
Najwyższej klasy mata-bariera powstrzymująca brud, zaprojektowana specjalnie dla
wychwycenia drobnych zanieczyszczeń i wilgoci w dużych obszarach wejściowych.

603,33 zł
150,71 zł
6 540,10 zł
388,43 zł

Cechy produktu
Wysokość

9 mm

Waga

3,6 kg / m²

Zastosowanie

Wewnątrz

Spód

czarny winyl (wolny od DOP).

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia Nie
Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Tak

Kształt

prostokątny

Przędza

850 g/m² Gęsto tuftowane runo (81 000 splotów na m2) ze 100%
włókien poliamidowych.

Opis produktu
Najwyższej jakości mata wejściowa zaprojektowana, aby usuwać wodę i drobniejsze cząsteczki brudu na dużych powierzchniach wejściowych wewnątrz
budynków, również do stosowania od ściany do ściany.
Nasza nowa klasyczna mata zatrzymująca brud znana ze swoich miękkich włókien została wzbogacona monowłóknem, które zwiększa skuteczność szorowania,
zapewniając idealne czyszczenie i wchłanianie wody. Nowy, trójkolorowy drobnoziarnisty wzór doskonale ukrywa wszelkie zabrudzenia.
Doskonale wchłania wodę (ponad 5 litrów na m2) i usuwa brud z podeszew butów, jednocześnie bardzo długo zachowując estetyczny wygląd. Zwarte, mocne
podłoże winylowe zapewnia długą
żywotność.
Zalecane zastosowanie:
• Odpowiednia do dużego natężenia ruchu.
• Do stosowania w ramach wpustowych (gł. 7 mm) lub od ściany do ściany na dużych powierzchniach w wejściach do hoteli, budynków użyteczności publicznej,
szkół, uniwersytetów, szpitali, domów towarowych, banków, restauracji i na schodach.
Dane techniczne:
• Gęsto tuftowane runo (81 000 splotów na m2) ze 100% włókien
poliamidowych.
• Gramatura: 850 g/m²
• Podłoże: czarny winyl (wolny od DOP).
• Brzegi winylowe: 2,5 cm po każdej stronie.
• Grubość całkowita: 9 mm
• Waga: 3,6 kg na m².
• Klasyﬁkacja ogniowa: EN 13501-1 Cﬂ-S1.
Zalecane akcesoria:
• 083 Fazowana krawędź 2 mm
Wymiary do wyboru pod ikonką koloru
Posiadamy także całe rolki:
• 135 cm x 20 m
• 200 cm x 20 m
Wymiary z długością na zamówienie:
• 135 cm na metr bieżący
• 200 cm na metr bieżący
Kolory:
• Antracyt (CH)
• Kobalt (BU)
• Granit (GT)
• Niebieskoszary (GY)
• Mocha (BR)
Wskazówki pielęgnacyjne:
• Odkurzać/szamponować lub czyścić metodą ekstrakcyjną.
Ikonki kolorów mat - dostępne także w galerii produktu

