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

Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa
Cushion Ease Solid Nitrile FR chropowata
Kolor: Czarny, Wymiar: 91x91 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-antyzmeczeniowa-cushion-e
ase-solid-nitrile-fr-chropowata-899_22645.html#/kolor-czarny/wymiar-91x91_cm
Cena:

636,00 zł brutto

Nr referencyjny: 656SFR33BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

za m2

cena brutto
935,00 zł

Czarny

91x91 cm

636,00 zł

Informacje
Ergonomiczna mata podłogowa o modułowej budowie do środowiska suchego o wysokiej
intensywności użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki obniżonej palności
przystosowana do prac spawalniczych. Guma 100% nitrylowa olejoodporna. Idealna do
spawania.

Cechy produktu
Szerokość

91 cm

Głębokość

91 cm

Waga

13 kg

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Tak

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Tak

Modułowa

Tak

Opis produktu
Ergonomiczna mata podłogowa o modułowej budowie do środowiska suchego o wysokiej intensywności użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki
obniżonej palności przystosowana do prac spawalniczych. Guma 100% nitrylowa olejoodporna.
Mata wykonywana na indywidualne zamówienie, odpowiednio do wymaganego ukształtowania podłogi co umożliwia tworzenie idealnego pokrycia podłogi o
różnych rozmiarach i kształtach.
Maty zazębione pozwalające na dopasowanie do miejsca. Elementy zatrzaskowe mogą łączyć kwadratowe moduły rozmiaru 91 x 91 cm albo od ściany
do ściany, albo jako „wyspę” w dowolnym kierunku i kształcie.
System kompatybilny z opatentowanym systemem listw najazdowych „MD-Ramp System™” dla sprytnych, bezpiecznych rozwiązań fazowanych
krawędzi. Umożliwia naroże wewnętrzne oraz zewnętrzne.
Kamyczkowa powierzchnia antypoślizgowa.
Bardzo wysokie własności antyzmęczeniowe dzięki platformie roboczej o wysokości 19 mm.
Dodatkowa warstwa cierna Grip Step® zmniejszająca ryzyko poślizgu. Antypoślizgowość R13 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.
Materiał wolny od: DOP, DMF, substancji zmniejszających warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich.

Materiał wolny od silikonu - mata może być stosowana w lakierniach.
Materiał odporny na środki chemiczne, smary i oleje oraz wysoką temperaturę.
Klasyﬁkacja pożarowa Bﬂ-S1 według DIN EN 13501 i Klasa 1 według ASTM E648-03 (NFPA253).
Krawędzie najazdowe należy dobrać i zamówić osobno

Wymiary:
91 cm x 91 cm
Wymiary na zamówienie w m²

Kolory:
czarny
Materiał:
100% guma nitrylowa

