Supermaty
Jasna 24
25-523 Kielce
tel: 413070700

Mata gumowa plaster miodu ażurowa
mocna
Kolor: Wymiar:
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-gumowa-plaster-miodu-azurowa-mocna-53.h
tml
Cena:

19,90 zł brutto

Nr referencyjny: mocna
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

cena netto cena brutto

Czarny 40x60 cm (122 miejsca na szczoteczki)

19,90 zł

Czarny 50x100 cm (288 miejsc na szczoteczki)

48,70 zł

48,70 zł

146,30 zł

146,30 zł

Czarny 100x150 cm (864 miejsca na szczoteczki)

19,90 zł

Informacje
Mata wycieraczka gumowa Plaster Miodu charakteryzuje się fantastyczną przyczepnością, która
gwarantuje nie tylko skuteczne usuwanie zabrudzeń z obuwia, ale także bezpieczne i komfortowe
użytkowanie.

Cechy produktu
Wysokość

22 mm

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Antypoślizgowa

Tak

Ognioodporność

Nie

Olejoodporna

Tak

Rolka

Nie

Opis produktu
Mata gumowa Plaster Miodu MOCNA to produkt niezwykle wydajny oraz cechujący się wygodą użytkowania.
Przyczyną, dla której produkt jest tak efektywny w działaniu jest materiał budulcowy: jest nim wysokiej jakości guma, która gwarantuje bardzo wysoką przyczepność.
Dotyczy to przyczepności zarówno od strony wierzchniej, dzięki której obuwie może być idealnie wytarte z wszelkich zabrudzeń, a także strony spodniej, co z kolei sprawia, że
produkt nie przesuwa się na podłożu.
Warto zaznaczyć, że przyczepność od strony wierzchniej pozwala na usunięcie zarówno zabrudzeń suchych, jak piasek czy pył, a także wilgoci, w tym także błota czy śniegu.
Dzięki temu pomieszczenie, do którego wchodzimy, będzie w pełni czyste.
Przyczepność od strony spodniej pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa – mata jest antypoślizgowa –
a także wspomnianej wygody użytkowania.
Należy stwierdzić, że nazwa nadana produktowi jest adekwatna do jego głównych cech - przyczepność wszak można łatwo skojarzyć z lepkim miodem.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na efektowne wzornictwo umieszczone na macie, podnoszące atrakcyjność wizualną wyrobu.
Kolejnym aspektem jest trwałość materiału budulcowego.
Opisywana mata jest wykonana z gumy odpornej na uszkodzenia, dzięki czemu przez długi czas nie traci ona swoich właściwości.
Co ważne, powyższe dotyczy różnego rodzaju uszkodzeń, a także zwykłych otarć.
Wszystko powyższe sprawia, że mata gumowa Plaster Miodu jest produktem wartym polecenia zarówno dla właścicieli mieszkań prywatnych, jak i dla pracowników biur czy
urzędów.
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