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

Mata na schody antypoślizgowa ażurowa
Frost 105x29 cm h 11 mm
Kolor: Czarny, Wariant: Bez listwy mocującej, Wymiar: 105x29 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-schody/mata-na-schody-antyposlizgowa-azurowa-frost-91_2737
4.html#/kolor-czarny/wariant-bez_listwy_mocujacej/wymiar-105x29_cm
Cena:

45,20 zł brutto

Nr referencyjny: frost
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wariant

Wymiar

Czarny

Montaż na kołki rozporowe

105x29 cm

cena brutto
61,00 zł

Czarny

Bez listwy mocującej

105x29 cm

45,20 zł

Informacje
Mata antypoślizgowa Frost na schody zewnętrzne, zmiejsza ryzyko poślizgnięcia się na chodach
w szczególności podczas okresu zimowego.

Cechy produktu
Długość

105 cm

Szerokość

29 cm

Wysokość

11 mm

Waga

2,30-2,50 kg

Zastosowanie

Na zewnątrz

Spód

epdm

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Mata na schody zewnętrzne FROST to solidne rozwiązanie dla śliskich schodów. Znacząco zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się na schodach, zwłaszcza w zimie.
Dodatkowo służy jako mata wejściowa. Łatwy i bezpieczny montaż maty na schodach. Specjalny grzebień mocujący matę do schodów umożliwia jej
podniesienie w celu oczyszczenia stopni schodów z zalegającego śniegu i brudu.
Mata antypoślizgowa wyposażona jest w wypustki, które zapobiegają jej przesuwaniu się i ułatwiają odprowadzanie wody, dzięki czemu możesz bezpiecznie
chodzić po schodach bez poślizgnięć i potknięć - nawet w najzimniejszych porach roku! Gdy będziesz gotowy do zdjęcia maty FROST, jej wypustki ułatwią Ci to,
nie uszkadzając stopnic schodów.
Wymiary 105 x 29 x 1,2 cm sprawiają, że FROST jest idealny do zastosowania na każdych schodach. A dzięki półokrągłemu najazdowi, będziesz mógł z łatwością
poruszać się w górę i w dół schodów, bez ryzyka potknięcia się lub upadku.

zewnętrzne Frost, zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się na schodach w szczególności podczas okresu zimowego. Wykonana jest z elastycznej gumy odpornej na
zmienne warunki atmosferyczne.
Ponadto, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości gumy, FROST jest odporny na wszelkie warunki pogodowe - nawet na duże różnice temperatur - więc możesz się
nim cieszyć przez cały rok!
Dzięki listwie mocującej jest łatwa w montażu i czyszczeniu.
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji maty - oraz grzebienia mocującego, matę antypoślizgową można bez problemu unieść i wyczyścić schody z
zalegającej warstwy śniegu i brudu.

