
Rozmer Čierna Sivá Bezpečnostné Váha

0,6 m x 0,9 m AF010001 AF060001 AF010701 1,31 kg

0,9 m x 1,5 m AF010002 AF060002 AF010702 3,27 kg

0,9 m x 18,3 m AF010003 AF060003 AF010703 40,00 kg

0,9 m x metráž AF010003C AF060003C AF010703C 1,60 kg

1,2 m x 18,3 m AF010005 - AF010706 58,55 kg

1,2 m x metráž AF010005C - AF010706C 2,10 kg

Materiál: PVC s uzavretými bunkami (Pena)

Povrchová úprava: Granulovaná

Výška produktu: 9 mm

Dĺžka rolky: 18,3 m

Rozmer of Safety Border 100mm

Prevádzková teplota: 0°C to +60°C

Prostredie: Vhodné do suchého prostredia

Typické použitie: Výrobné linky, montážne plochy, 
baliace stanice, pracovné stoly

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Umyte povrch kefou/mopom

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti EN 
13552 (Kategória R10).

Ohňovzdornosť: Požiarna skúška podľa DIN 54332 
(B2) part of DIN 4102.

Krajina pôvodu: Čína

Záruka: 1 rok záruka v prípade použitia v suchom prostredí

Odporúčané trvalé lepidlo: F44

Odporúčané odlepiteľné 
lepidlo: F41

Odporúčané trvalé lepidlo pre 
mokré prostredie F74, F81, F84

Čierna Sivá

Orthomat® Štandard

Technická špecifikácia

Bezpečnostné

Orthomat®

Originálny bojovník s únavou

Náš výskum a vedomosti v oblasti “úľavy od únavy” pre 
zamestnania s vysokou intenzitou státia aj  naďalej rozvíja 
náš rad Orthomat®. COBA Europe je považovaný za jedného 
z lídrov na trhu protiúnavových rohoží s bezkonkurenčnou 
ponukou výrobkov. Náš  rad Orthomat® bol špeciálne 
navrhnutý tak, aby znižoval únavu spôsobenú dlhodobým 
státím. Táto odolná, veľmi pohodlná rohož je vyrábaná zo 100% 
penového PVC s uzavretými pórmi, ktorá poskytuje chodidlám 
oporu a odpruženie a súčasne podporuje zdravý krvný obeh. 
Pozrite si náš široký výber výrobkov Orthomat® a nájdite si 
ideálnu protiúnavovú rohož pre vaše pracovisko. Náš predajný 
tím Vám vždy veľmi rád poradí pri hľadaní vhodného výrobku.

Orthomat® Standard
Originálny bojovník s únavou

• Jednovrstvá penová proti-únavová rohož s textúrovým povrchom
• Ideálna pre ľahké a stredné prevádzky v suchom prostredí
• Bezpečnostná varianta obsahuje jasno žlté okraje
• Izoluje studenú betónovú podlahu
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