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

Mata z logo Standard wycieraczka z
nadrukiem maty reklamowe
Wymiar: 60x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-z-logo/mata-z-logo-standard-wycieraczka-940_23409.html#/wymia
r-60x90_cm
Nr referencyjny: 193S0023WH
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Wymiar

cena brutto

60x90 cm

129,36 zł

90x150 cm

323,33 zł

90x120 cm

247,94 zł

90 cm x mb

258,72 zł

120 cm x mb

350,07 zł

120x180 cm

525,00 zł

90x300 cm

646,73 zł

Informacje
Te wysokogatunkowe, wielo funkcjonalne maty z logo wyłapujące brud nie tylko czyszczą i
osuszają podeszwy obuwia i tym samym przeciwdziałają wnoszeniu brudu do budynku

Cechy produktu
Wysokość

6 mm

Waga

2,7 kg /m2

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Nie

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Nie

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Małe

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Tak

Mata pralnicza

nie

Opis produktu
Te wysokogatunkowe, wielofunkcjonalne maty wejściowe z logo ﬁrmy grubości 6 mm - wycieraczki do butów 100% aksamit poliamidowy, wyłapujące brud
nie tylko czyszczą i osuszają podeszwy obuwia i tym samym przeciwdziałają wnoszeniu brudu do budynku, ale ponadto oferują doskonałą możliwość powitania
Państwa gości i klientów, zapewniają również doskonałą okazję do promowania marki lub ﬁrmy, ponieważ większość osób wchodzących do pomieszczeń
poświęca swoją uwagę w pierwszej kolejności podłodze.

Mata z logo Standard z technologią State of the art umożliwia efekty trójwymiarowe, delikatne linie oraz cieniowanie kolorów. Każda mata otrzymuje swój
indywidualny wzór. Podłoże jest odporne na olej i tłuszcz. Wypustki na spodzie maty minimalizują przesuwanie się maty na wszystkich powierzchniach; na
twardych podłogach podnoszą lekko matę umożliwiając osuszanie się jej od spodu.
Wymiary standardowe to: 60cm x 90cm; 90cm x 120cm; 90cm x 150cm; 90cm x 300cm; 120cm x 180cm ; 90 cm x metr bieżący;120 cm x metr bieżący
Środowisko pracy:wewnętrzne
Cechy szczególne Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich
Zalecane zastosowanie Do umieszczania w wejściach do biur, sklepów, restauracji, sklepów spożywczych, piekarni, sklepów specjalistycznych.
Uwagi specjalne Prawdziwie wielofunkcyjna mata wejściowa, która zatrzymuje brud i zanieczyszczenia, jednocześnie poprawiając estetykę i promując
biznes, produkt lub przekaz.
Niestandardowe logo lub projekt powierzchni
Krawędzie Granice winylu: 2,5 cm ze wszystkich stron
Intensywność użytkowania Mały ruch
Instalacja i użytkowanie
Instalacja Luźne układanie bez konieczności instalacji.
Wskazówka dotycząca czyszczenia Odkurzać
Czyszczenie Uwaga Vaccuum clean
Specyﬁkacja techniczna maty z logo:
100% przędzy poliamidowej 6,0
Czarny podkład winylowy (bez DOP)
Podstawowa włóknina PET / PA
Przetwarzanie tuftingu
Konstrukcja przędzy Krój pętelkowy - welur
Masa włosa 405
Waga w kg / m2 2.7
Wysokość stosu 0,6
Pojemność absorpcji 3 l / m²
Ładunek statyczny <0,1
Klasa komfortu LC3
Odporność na światło 5
Wodoszczelność 4
Trwałość 4
Słona woda 4
Szampon 4
Rozpuszczalniki organiczne 4
Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Zrównoważony rozwój Przyczynia się do czystszego środowiska poprzez zmniejszenie potrzeby czyszczenia chemikaliów | Materiał nadający się do
recyklingu
Podatność na łatwopalność na powierzchni
Ocena kontroli zapylenia Dobra
Ocena retencji wody Dobra
Ocena odporności na zgniatanie Lepsza

Zalecane zastosowanie maty z logo:
Nadaje się do zastosowania w obszarach o średnim natężeniu ruchu pieszego.
Wnętrza budynków: w hotelach, sieciach sklepowych, budynkach biurowych, szkołach, restauracjach, supermarketach, sklepach specjalistycznych.
Pielęgnacja mat z logo standard:
Odkurzanie
mycie ręczne lub kercher
Wymiary maty z logo Standard:
60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
90 cm x 300 cm
maty pod wymiar na dowolną długość - ale tylko dla 2 szerokości:
90 cm x metr bieżący
120 cm x metr bieżący
Kolory:
wybierz jeden z ok 80 atrakcyjnych kolorów: paleta kolorów dostępna w zakładce Pobierz nazwa Kolory - Kolory mat z logo
Uwaga:
W cenie wliczony jest border do okoła maty
Przy zamówieniu tego modelu trzeba doliczyć koszt matrycy 110 zł netto + 23% vat = 135,3 zł brutto.
Brak możliwości przyspieszenia terminu realizacji zamówienia , chyba że dla ilości większysz niż 20 sztuk.
Kolory mat z logo
Popilarne kolory:subtelny biały, łososiowy róż, złocisto-żółty, jasnoszary, jasnoniebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, burgund, brązowy,
antracyt, ciemnozielony, ciemnoniebieski, czarny.

