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W sierpniu 2016 roku grupa COBA świętowała 50 lat działalności. To kamień 
milowy w rozwoju naszego biznesu. W tym szczególnym roku przedstawiamy 
Państwu najnowszy katalog produktów na okres 2016/2017, zawierający 
kompleksową informację o całości naszej oferty mat podłogowych. 

COBA Europe jest dziś jedną z największych, najbardziej doświadczonych  
i cieszących się największym uznaniem marek w branży mat podłogowych. 
Zarówno dystrybutorom, jak i użytkownikom końcowym, oferujemy 
bardzo szeroki wybór produktów podłogowych dedykowanych do każdego 
środowiska - od zaolejonych powierzchni przemysłowych aż po strefy 
wejściowe w luksusowych hotelach!

“To więcej niż maty” - naszą ofertę poszerzyliśmy o dodatkowe produkty, 
takie jak: noże bezpieczeństwa, gumowe pokrycia, a nawet kurtyny 
paskowe z PVC. 

W katalogu dostarczamy nie tylko szczegółowe informacje o produktach, 
chcemy również ułatwić Państwu proces podejmowania decyzji. Zachęcamy 
do skorzystania z pomocnych narzędzi w postaci Studium przypadku, Porad 
ekspertów i Selektora produktów. Sekcje Poślizgnięcia w pracy i Zmęczeni 
staniem (co także nas dotyczy) wzbogaciliśmy dodatkowo o kilka ciekawych 
funkcji. Stale także prowadzimy szczegółowe badania w tych obszarach. 
Wydaliśmy nawet e-booka, aby przybliżyć Państwu ten temat.

Nasi doświadczeni przedstawiciele w biurach w całej Europie i RPA są  
do Państwa dyspozycji - służą pomocą i radą, pomogą w podjęciu właściwej 
decyzji. Na życzenie możemy dostarczyć darmowe próbki produktów 
oraz przeprowadzić terenową analizę miejsca, gdzie na być realizowane 
zamówienie. Nasze doświadczone zespoły handlowe służą radą i pomocą na 
każdym etapie realizacji projektu, 
a naszych Klientów otaczamy 
także opieką posprzedażową. 
Nasze w pełni zaopatrzone centra 
dystrybucji pozwalają na sprawną 
logistykę o szerokim zasięgu. To 
umożliwia profesjonalną obsługę 
klientów z terenu całej Europy 
oraz z innych międzynarodowych 
lokalizacji.

Nasi Klienci są dla nas najważniejsi 
- ufam, że współpraca z COBA 
będzie dla Państwa efektywna  
i owocna.

Richard Cooke
Dyrektor Zarządzający
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05 Maty na stanowiska pracy 
Najbardziej kompleksowa w całej Europie oferta bezpiecznych mat 
antyzmęczeniowych i antypoślizgowych, szeroki wybór mat gumowych.

55 Płyty gumowe
Szeroka gama wielofunkcyjnych płyt gumowych o różnych grubościach i właści-
wościach do licznych zastosowań.

58 Maty i akcesoria antystatyczne ESD 
Stołowe i podłogowe maty antystatyczne i akcesoria.

70 Taśmy i farby podłogowe 
Antypoślizgowe taśmy podłogowe zwiększające bezpieczeństwo ruchu  
na schodach, taśmy do wyznaczania linii na powierzchniach magazynowych  
oraz farby do znakowania tymczasowego i trwałego.

78 Podłogi 
GRP to wyjątkowe produkty antypoślizgowe przeznaczone do przejść i schodów 
zewnętrznych. Szeroka gama wykładzin podłogowych z gumy i PVC. 

88 Systemy wycieraczek wejściowych
Trwałe wycieraczki systemowe i obiektowe do wejść i wnętrz o intensywnym 
natężeniu ruchu, takich jak: budynki handlowe, szkoły, szpitale, dworce.

105 Maty wejściowe 
Wewnętrzne i zewnętrzne maty wejściowe do luźnego montażu  
dla każdego środowiska.

127 Maty rekreacyjne
Maty antypoślizgowe na baseny, siłownie, sale gimnastyczne, place zabaw  
oraz stajnie. 

Graficzna wkładka
Maty Logo
Dostępne w 2017
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Konsultacje u klienta
Często towarzyszymy naszym dystrybutorom podczas spotkań  
z klientami, a naszym Klientom w całej Europie oferujemy bezpłatną usługę 
terenowej analizy miejsca. Nasz doświadczony zespół sprzedażowy odwiedzi 
wskazane miejsca i udzieli wskazówek dotyczących mat  
i rozwiązań podłogowych, najlepiej dopasowanych do trybu, warunków 
i specyfiki pracy. W niektórych przypadkach dostarczamy także maty 
próbne. Czy to w przypadku wyboru produktu, czy pomiaru pomieszczeń 
dla mat podłogowych, nasi przedstawiciele zawsze służą Państwu pomocą 
i wsparciem. Jeśli chcieliby Państwo umówić się na analizę miejsca Państwa 
działalności - prosimy o kontakt z przedstawicielem.

Dystrybucja 
Strategicznie rozlokowane biura i magazyny COBA Europe zapewniają szybki 
i efektywny łańcuch dostaw i wysoką jakość obsługi Klientów na terenie 
Wielkiej Brytanii i całej Europy kontynentalnej. Nasza siedziba w Wielkiej 
Brytanii, z głównym biurem i magazynem w samym sercu Midlands, 
zapewnia ciągłość łańcucha dystrybucji do biur, centrów produkcyjnych 
i dystrybucyjnych, z których możemy zapewnić dostawę jakichkolwiek 
produktów będących na stanie w ciągu 5-6 dni roboczych na terenie całego 
kraju. Nasze kompleksowo zaopatrzone paneuropejskie centra dystrybucji, 
wspierane przez wyspecjalizowane zespoły sprzedaży, pozwalają na szybką 
dostawę do wszystkich krajów całej Europy kontynentalnej. 

Środowisko
W COBA Europe przestrzegamy Polityki 
Ochrony Środowiska, dzięki czemu wszystkie 
nasze działania spełniają wymagania normy 
ISO 14001:2004. Dążymy do doskonalenia 
naszych procesów produkcyjnych, dlatego 
wdrożyliśmy szereg inicjatyw związanych  
z poprawianiem efektywności energetycznej, 
gospodarki odpadami i recyklingiem. 
Bierzemy również udział w akcjach 
sadzenia nowych drzew, co ma pomóc  
w zrównoważeniu emisji dwutlenku węgla.

Obsługa klienta
COBA Europe to firma zorientowana na klienta, oferująca profesjonalne 
doradztwo i szerokie wsparcie od momentu wstępnego zapytania 
ofertowego aż do etapu obsługi posprzedażowej. Dzięki wyszkolonym 
pracownikom działów sprzedaży działającym poza biurami COBA 
Europe na terenie całej Europy, możemy zapewnić naszym Klientom - 
dystrybutorom i użytkownikom końcowym - lokalne wsparcie i dostęp 
do wiedzy. Nie mamy biur call center - mamy za to prawdziwych ludzi, 
którzy w każdej chwili służą pomocą i wsparciem. COBA Europe spełnia 
wymagania jakości normy ISO 9001:2008, co daje gwarancję wysokiego 
standardu obsługi klienta. Jeśli potrzebujesz wsparcia - zadzwoń do 
lokalnego przedstawiciela lub do głównego biura w Wielkiej Brytanii.

Darmowe próbki
Nawet najlepszy katalog i strona internetowa to za mało, czasami produkt 
trzeba po prostu “zobaczyć i dotknąć” - to daje pewność, że jest on najlepiej 
dopasowany do Państwa potrzeb. Dlatego na życzenie klientów wysyłamy 
próbki naszych produktów - różne rodzaje, w różnych kolorach - dobierzemy 
je tak, aby najlepiej odpowiadały Państwa wymaganiom. 

Dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania darmowych próbek 
produktów - zadzwoń pod numer +48 698 498 484.

Dostawy
Rozumiemy, że wielu naszych Klientów 
potrzebuje, aby produkty dotarły do nich 
jak najszybciej. Dlatego dla pilnych zleceń 
oferujemy usługę ekspresowej dostawy 
w ciągu 3 dni roboczych, podczas gdy 
standardowe przesyłki na terenie Polski 
realizowane są zwykle w ciągu 5-6 dni 
roboczych. Oferujemy wiele niedrogich 
opcji dostawy - to daje możliwość 
wyboru usług najlepiej dopasowanych do 
Państwa potrzeb. Nasi Klienci mają jednak 
świadomość, że możemy im pomóc  
w przypadku pilnych zleceń.

REACH
Rozumiemy, jak ważne są wysokie 
standardy związane z rejestracją, 
oceną, udzielaniem zezwoleń  
i stosowaniem ograniczeń  
w zakresie chemikaliów. Dlatego 
wszystkie nasze produkty spełniają 
wymogi rozporządzenia REACH. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na naszej stronie internetowej  
www.cobaeurope.pl.
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Maty na stanowiska pracy
Poprawa komfortu  

i zwiększenie bezpieczeństwa
 

Od dziesięcioleci firma COBA Europe jest liderem wśród firm
produkujących maty zabezpieczające na stanowiska pracy. Dzisiaj
posiadamy jedną z najbardziej kompleksowych ofert produktowych
dla wszystkich typów środowisk pracy, począwszy od przemysłowych,
a skończywszy na gastronomii i handlu detalicznym. Bez względu na to,
czy celem jest zmniejszenie poślizgu czy uczucia zmęczenia wywołanego
pracą w pozycji stojącej, zapewniamy rozwiązania dopasowane do
indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta.

M
aty na stanow

iska pracy 
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Gdy stoimy...
nasz układ krążenia - w szczególności naczynia żylne - musi wykonać 
ciężką pracę, aby rozprowadzić krew po całym organizmie. Pomyśl  
o sercu jako o “głównej pompie”. Stanie sprawia, że serce musi pracować 
mocniej. To z kolei oznacza zwiększony nacisk na ściany żylne, 
a intensywność tego nacisku rośnie dodatkowo, gdy stoimy w pozycji 
statycznej. Podczas stania istnieje tendencja do przenoszenia ciężaru 
ciała z jednej strony na drugą, co zwiększa uwalnianie energii mięśni, 
prowadząc do zmęczenie fizycznego.

Zagrożenia związane  
z długimi okresami stania 
(zwłaszcza na twardych powierzchniach podłogowych) obejmują 
uszkodzenia stawów, obrzęk nóg, problemy ze stopami, takie jak: 
zniekształcenia, odciski ścięgna Achillesa i inne schorzenia 
ortopedyczne. Stanie w pozycjach statycznych może powodować 
gromadzenie się krwi w stopach. Żylaki i inne schorzenia żył stanowią 
duże niebezpieczeństwo dla zdrowia. Częstymi dolegliwościami są 
także bóle pleców, bioder i szyi. Regularne długotrwałe pozostawanie 
w pozycji statycznej ma wpływ na elastyczność tkanek miękkich 
(mięśni, więzadeł i ścięgien), co z kolei prowadzi do rozwoju chorób 
reumatycznych.

Dlaczego więc po prostu 
nie usiąść?
Regularne przerwy i zmiany postawy są pomocne, jednakże istnieją 
także zagrożenia dla zdrowia związane z przedłużonym siedzeniem, 
takie jak: zwiększone ryzyko cukrzycy, chorób układu krążenia, zakrzepy 
krwi czy zakrzepica. Kiedy siedzimy, nasze ciała nie potrafią wydajnie 
przetwarzać cukrów i tłuszczów, co wpływa na krążenie. Sugeruje się, 
że jeśli siedzisz więcej niż 23 godziny tygodniowo, to o 64% wzrasta 
prawdopodobieństwo, że umrzesz z powodu choroby serca. Osiągnięcie 
stanu równowagi jest kwestią bardzo istotną.

Maty antyzmęczeniowe 
mogą okazać się pomocne, 
dzięki temu, że skłaniają nas do  regularnego ruchu stóp (nawet  
w pozycjach statycznych), gdyż stopy starają się delikatnie dostosować 
się do miękkiej powierzchni maty, co poprawia krążenie krwi. Ruch ten, 
choć subtelny, zmusza mięśnie łydek i stóp do rozszerzania się 
i kurczenia, co uruchamia pompę żylną, która pcha krew z powrotem do 
serca przeciwko sile grawitacji. Jest to ten sam proces, który w naturalny 
sposób pojawia się, gdy idziemy. Maty antyzmęczeniowe sprzyjają 
pojawieniu się tego procesu w ciele nawet jeśli przybiera ono głównie 
statyczne pozycje stojące. 

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (ang. MSD) to stany 
chorobowe wpływające na mięśnie, ścięgna, więzadła, nerwy i inne 
tkanki miękkie. Zwykle klasyfikuje się je jako zaburzenia mięśniowo-

szkieletowe kończyn górnych lub dolnych, albo jest to po prostu ból pleców. 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe rozwijają się wolno na przestrzeni czasu, 
początkowo przybierając postać łagodnego dyskomfortu, który następnie 
może rozwinąć się w stan ostrego bólu. Monotonna praca i długotrwałe 
pozostawanie w pozycji stojącej mogą mieć wpływ na wiele części ciała, ale 
najczęściej skutkują rozwojem schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
kończyn dolnych.

Co to są schorzenia układu

mięśniowo-
szkieletowego?  
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STATYSTYKI 
W EUROPIE

BADANIA RYNKU 

W czerwcu 2015 roku COBA Europe przeprowadziła badania nad skutkami wydłużonej 
pracy w pozycji stojącej.

34% respondentów zna minimum jedną osobę, która doświadczyła bólu pleców, 
nogi lub stopy na skutek stania w miejscu pracy.

69% respondentów, którzy zainwestowali w działania mające na celu złagodzenie 
negatywnych efektów stania w miejscu pracy uznało, że był to dobry zwrot  
z inwestycji.

Osoby, które zainwestowały w maty ergonomiczne: 75% uznało, że maty 
antyzmęczeniowe mają pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników; 54% 

doszło do wniosku, że maty pomogły zmniejszyć ból i dolegliwości zdrowotne 
pracowników; 44% uznało, iż maty mają pozytywny wpływ na zwiększenie 

produktywności w swojej firmie. Około 23% potwierdziło, iż zmniejszyła się liczba 
udzielanych dni zwolnień w wyniku stosowania podłogowych mat antyzmęczeniowych.

S c h o r z e n i a 
układu mięśniowo-

s z k i e l e t o w e g o 
pozostają najczęstszym 

zespołem chorób 
zawodowych w UE i są 

powszechne we wszystkich 
krajach członkowskich. Są 

one coraz większym problemem 
i jedną z najczęstszych przyczyn 

długoterminowych nieobecności z powodu 
choroby. 

Ponad 40 milionów pracowników w Europie cierpi na 
zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, wynikające ze specyfiki ich 

pracy. Szacuje się, że zaburzenia mięśniowo-szkieletowe przynoszą 
około 240 miliardów euro strat rocznie w postaci utraconej produktywności 
pracowników.

Państwa członkowskie UE prognozują, że do roku 2030 50% ich populacji 
będzie miało rozpoznane zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. Badania 
sugerują również, że osoby z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi mogą 
również cierpieć na depresję lub odczuwać lęk w związku z warunkami pracy.

Europejskie badanie warunków pracy (ang. European Survey on Working 
Conditions - ESWC) wykazały, że prawie 25% pracowników w Europie 
cierpi na bóle pleców, ponad 20% odczuwa bóle mięśni, podczas gdy 
prawie połowa badanych skarżyła się na pracę w bolesnych lub męczących 
pozycjach.

Ponad 35% respondentów we wspomnianym badaniu myśli, że praca ma 
wpływ na ich zdrowie - najczęstsze problemy to bóle pleców, bóle mięśni, 
jak również ogólnie zmęczenie i stres.

Monotonna praca jest najczęstszym czynnikiem ryzyka. Drugim czynnikiem 
z kolei jest  długie stanie w bolesnych lub męczących pozycjach.

* Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

BADANIA NAUKOWE
– na zlecenie COBA Europa i prowadzone przez Wydział Nauk Humanistycznych na 

Uniwersytecie Loughborough

Badaniu w warunkach laboratoryjnych poddano 14 osób. Porównywano stanie na matach antyzmęczeniowych ze 
staniem bezpośrednio na powierzchni betonu. Obiektywne i subiektywne wyniki zostały ocenione. Wszyscy 

uczestnicy wyposażeni zostali w takie same ubrania do celów badawczych i przebywali w takich samych 
warunkach. Metody badania obejmowały zastosowanie podczerwieni termicznej, pomiar łydki i testów 

poznawczych.

Wyniki subiektywne wykazały statystycznie znaczące korzyści dla użytkowników mat 
antyzmęczeniowych w porównaniu do tych, którzy stali bezpośrednio na betonowym podłożu. 

Korzyści te dotyczyły zwłaszcza dolnych i górnych części nóg oraz dolnego obszaru pleców. Po 90 
minutach porównania odczucia komfortu podczas stania w warunkach „z matą” i „bez maty”  

jasno wskazywały, że w tym pierwszym przypadku stwierdzono większy komfort termiczny  
i wygodniejszą postawę.



Maty na stanowiska pracy - Selektor produktu
Nie wiesz jaki produkt jest odpowiedni dla 
twojego miejsca pracy? Skorzystaj z Selektora 

produktu, aby zawęzić wyszukiwanie.



SELEKTOR MAT NA STANOWISKA PRACY
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Orthomat® Office • • • • • • • • • • • • •
Orthomat® Lite • • • • • • • •
Orthomat® Standard / Ribbed / Diamond / Dot • • • • • • • •
Orthomat® Premium • • • • • • • • • •
Orthomat® Ultimate • • • • • • • • • • •
Deckplate / Deckplate Connect • • • • • • • • • • • • •
COBAelite® • • • • • • • • • • • • • •
Diamond Tread • • • • • • • • • • • •
Rib Mat • • • • • • • • • • • •
Marble Mat • • • • • • • • • • •
Senso Dial ESD • • • • • • • • • • • •
Bubblemat / Bubblemat Connect • • • • • • • • • •
COBAswitch • • • • • • • • •
COBAswitch VDE • • • • • • • • •
COBAswitch BS EN: 61111 • • • • • • •
GripGuard • • • • • • • • •
COBArib • • • • • • • •
COBAdot • • • • • • •
COBAdot Vinyl • • • • • •
Solid Vinyl • • • • • • •
COBAstat • • • • • • • •
Senso Dial ESD • • • • • • • • • • • •
Benchstat • • • •
HR Matting • • • • • •
Maty gumowe ESD • • • • • • •
Solid Fatigue-Step • • • • • • • • • • • • •
Fatigue-Step • • • • • • • • • • • • •
Fatigue-Step Grit Top • • • • • • • • • • • • • •
Rampmat • • • • • • • • • • •
High-Duty • • • • • • • • • • •
High-Duty Grit • • • • • • • • • • •
COBAdeluxe • • • • • • • • • • • • •
Unimat • • • • • • • • • •
K-Mat • • • • • • • • • • •
Comfort-Lok • • • • • • • • •
COBAscrape • • • • • • • • •
Worksafe • • • • • • • • • • •
Diamond Grid • • • • • • • •
COBAmat® • • • • • • • • • • •
Workstation • • • • • • • • • • •
Flexi-Deck • • • • • • •
Work Deck • • • • • • •

Produkt



SELEKTOR MAT NA STANOWISKA PRACY

12
 13
 14, 15, 16, 17

18
  19

20, 21
 22
 23

24
25
26

39, 40
 47
 47

  48
 49

50
51
52
54

 59
 60
 61
 62

65, 66
  28
 29
  30
 31
  32
  33
 34
 35
  36
  37
  38
 41
 42
   43
   44
 45
 46

Strona



SYMBOLE

Antystatyczność

Produkty ESD zapewniają ochronę pracowników i komponentów przed szkodliwym  
działaniem elektryczności statycznej.

Redukcja zmęczenia

Każda nasza mata zwiększa komfort pracy w pozycji stojącej w stosunku do pracy 
na twardej posadzce, ale niektóre dodatkowo redukują uczucie zmęczenia.

Odporność na zużycie

Różne środowiska pracy wymagają właściwie dobranych materiałów o odpowiedniej 
odporności na zużycie. Począwszy od ekonomicznych mat przeznaczonych na stanowiska 
jednozmianowe, po maty premium do wymagających i obciążonych lokalizacji.

Redukcja poślizgnięć

To produkty, których specjalnie zaprojektowana powierzchnia i właściwości zmniejszają  
ryzyko poślizgu.

Do mokrego środowiska

Nie wszystkie maty mogą być stosowane w środowiskach mokrych. Jeżeli na stanowisku  
pojawia się woda lub inne substancje płynne, szukaj tego symbolu. Często maty mają  
otwory, które ułatwiają drenaż.

Olejoodporność

Nie każda mata może być stosowana w środowisku, gdzie pojawiają się oleje lub inne  
środki chemiczne. Niektóre specjalnie przystosowane są do kontaktu z tego typu  
substancjami i oznaczone są tym symbolem.

Ognioodporność

Produkty posiadające certyfikaty potwierdzające odporność na ogień i  wysokie  
temperatury. 

Elektroizolacja

Wykładziny chroniące pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.



Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Waga

0,5 m x 0,8 m OO010001 2.1 kg

Orthomat® Office
Antyzmęczeniowa mata biurowa – nowy standard

• Najwyższej jakości mata antyzmęczeniowa z pianki o dużej gęstości.
• Wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na zużycie – 

możliwość stosowania szerokiej gamy obuwia.
• Zapewnienia odpowiednią równowagę pomiędzy amortyzacją  

i wsparciem dla stóp podczas pracy w pozycji stojącej przy stołach  
i biurkach.

• Poprawia komfort i zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu i zmęczenia 
wynikające z pracy na twardych podłogach.

• Dogodny wymiar i mała waga ułatwiają podnoszenie lub przesuwanie 
maty bez mniejszego wysiłku.

• Idealna do pracy stojącej w strefach biurowych, recepcyjnych, 
sklepowych – przy stołach i biurkach.

Materiał: Poliuretan

Wysokość produktu: 16 mm

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wytrzeć warstwę wierzchnią (zmiotka, mop).

Kraj pochodzenia: Chiny
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Wymiary Czarny Waga

0,9 m x 36,5 m x 6 mm CV010001 57,00 kg

0,9 m x 6 mm x metr bieżący CV010001C 4,30 kg

0,9 m x 1,5 m x 6 mm CV010002 2,33 kg

0,9 m x 2 m x 6 mm CV010003 6,92 kg

0,9 m x 3 m x 6 mm CV010004 4,67 kg

0,9 m x 1,82 m x 6 mm CV010005 2,83 kg

0,9 m x 0,76 m x 6 mm CV010006 1,18 kg

Orthomat® Lite
• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o 

zamkniętych komórkach.
• Kamyczkowa powierzchnia zwiększająca przyczepność – 

właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kategoria 
R10).

• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), 
część normy DIN 4102.

• Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 
problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Izolacja od zimnych posadzek.

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowa

Wysokość produktu: 6 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, 
powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2), część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Chiny

Specyfikacja techniczna

M
aty na stanow

iska pracy 
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Wymiary Czarny Szary Safety Waga

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 metr bieżący AF010003C AF060003C AF010703C 1,60 kg

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

1,2 m x metr bieżący AF010005C - AF010706C 2,10 kg

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowa

Wysokość produktu: 9 mm

Szerokość żółtej krawędzi: 100 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, 
powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2), część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym 
środowisku (praca jednozmianowa).

Czarny Szary

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Safety

Orthomat®

Zwiększenie komfortu pracy

Nasze badania i wiedza w dziedzinie „zmniejszania uczucia zmęczenia”  
u osób wykonujących pracę w pozycji stojącej doprowadziły do 
stworzenia linii produktów Orthomat®. COBA Europe uważana jest za 
jedną z wiodących na rynku firm  produkujących maty antyzmęczeniowe, 
oferująca szeroki wybór produktów. Maty Orthomat® zostały specjalnie 
zaprojektowane w celu zmniejszenia zmęczenia spowodowanego 
długotrwałym staniem. Te jednowarstwowe i bardzo wygodne maty są 
wykonane w 100% z pianki PVC, co zapewnia odpowiednią amortyzację 
i prawidłowe wsparcie stóp. Dodatkowo dzięki swoim specjalnym 
właściwościom pobudzają krążenie. Zachęcamy do zapoznania się  
z szerokim wyborem produktów Orthomat®  
w celu znalezienia idealnej maty antyzmęczeniowej odpowiedniej 
dla środowiska Państwa pracy. Nasz zespół sprzedaży zawsze chętnie 
doradzi w kwestii wyboru najbardziej odpowiedniego produktu.

Orthomat® Standard
Mata piankowa-kamyczkowa na stanowiska suche

• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych 
komórkach i kamyczkowej fakturze.

• Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 
problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kat. R10).
• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część 

normy DIN 4102.
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Szary Safety Waga

0,6 m x 0,9 m AL010001 AL060001 AL060701 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m AL010002 AL060002 AL060702 3,00 kg

0,6 m x 18,3 m AL010006 AL060004 AL060704 31,00 kg

0,6 m x metr bieżący AL010004C AL060004C AL060704C 1,70 kg

0,9 m x 18,3 m AL010003 AL060003 AL060703 38,00 kg

0,9 m x metr bieżący AL010003C AL060003C AL060703C 2,00 kg

1,2 m x 18,3 m AL010004 AL060005 - 51,00 kg

1,2 m x metr bieżący AL010006C AL060005C - 4,00 kg

Czarny Szary

Safety

Dostępne kolory

Orthomat® Ribbed
Mata piankowa-prążkowana na stanowiska suche 

• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych 
komórkach i wypukłej prążkowanej powierzchni zwiększającej 
przyczepność podczas chodzenia.

• Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 
problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część 

normy DIN 4102.

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Drobnorowkowa

Wysokość produktu: 9 mm

Szerokość żółtej krawędzi: 100 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, 
powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51130.

Ognioodporność: DIN 54332 (B2), część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym 
środowisku (praca jednozmianowa).

M
aty na stanow

iska pracy 
15



Czarny Safety

Dostępne kolory

Orthomat® Diamond
• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych 

komórkach
• Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 

problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
• Wypukła powierzchnia o wzorze diamentowym zapewniająca doskonałą 

przyczepność.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach. 

Wykończenie powierzchni: Blacha ryflowana

Wysokość produktu: 9 mm

Szerokość żółtej krawędzi: 100 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, 
powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51130 (kat. R11).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2), część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym 
środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary Czarny Safety Waga

0,6 m x 0,9 m DAF010001 DAF010701 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m DAF010002 DAF010702 3,00 kg

0,9 m x 18,3 m DAF010003 DAF010703 38,00 kg

0,9 m x metr bieżący DAF010003C DAF010703C 2,00 kg

1,2 m x 18,3 m DAF010005 DAF010705 51,00 kg

1,2 m x metr bieżący DAF010005C DAF010705C 4,00 kg
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Czarny Safety

Orthomat® Dot
• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o wzorze 

monetowym.
• Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia.
• Idealna na stanowiska o małym lub średnim natężeniu ruchu.
• Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Monetowa

Wysokość produktu: 9 mm

Szerokość żółtej krawędzi: 100 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, 
stanowiska pakowania, stoły warsztatowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wytrzeć warstwę wierzchnią (zmiotka, mop).

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowe: DIN 51130.

Ognioodporność: DIN 54332 (B2), część normy DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym 
środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary Czarny Safety Waga

0,6 m x 0,9 m AD010001 AD010701 1,31 kg

0,9 m x 1,5 m AD010002 AD010702 3,27 kg

0,9 m x 18,3 m AD010003 AD010703 50,00 kg

0,9 m x metr bieżący AD010003C AD010703C 2,70 kg

1,2 m x 18 m AD010005 AD010705 50,00 kg

1,2 m x metr bieżący AD010005C AD010705C 3,03 kg

M
aty na stanow

iska pracy 
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Orthomat® Premium
Wyjątkowo wytrzymała mata antyzmęczeniowa

• Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort i doskonałą 
wytrzymałość:
1. Teksturowana górna powierzchnia o wysokiej gęstości – 

odporność na ścieranie i rozerwanie.
2. Dolna warstwa o niskiej gęstości – wysoki stopień amortyzacji.

• Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne – 
mata poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 
problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na 
stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

• Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
• Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi.
• Odporność ogniowa zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2002, klasa: Efl.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Niebieski Zielony Waga

0,6 m x 0,9 m FF010001 - - 2,00 kg

0,9 m x 1,5 m FF010002 - - 4,99 kg

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003 61,00 kg

0,9 m x metr bieżący FF010003C FF020003C FF040003C 3,80 kg

0,9 m x 3,65 m FF010004 - - 12,15 kg

0,6 m x 18,3 m FF010005 - - 45,60 kg

0,6 m x metr bieżący FF010005C - - 2,49 kg

1,2 m x 18,3 m FF010006 - FF040005 93,50 kg

1,2 m x metr bieżący FF010006C - - 5,10 kg

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowa

Wysokość produktu: 12,5 mm

Długość rolki: 18,3 m

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - intensywne 
użytkowanie.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, 
stoły warsztatowe, stanowiska: pakowania, 
przemysłowe, sklepowe i hotelowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: BS EN 13501-1:2002 Klasa Efl

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 3 lata gwarancji przy stosowaniu w suchym 
środowisku (praca jednozmianowa).

Czarny Niebieski

Dostępne kolory

Zielony

18



Wymiary Czarny Waga

0,6 m x 0,9 m OU010001 2,92 kg

0,9 m x 1,5 m OU010002 7,29 kg

0,9 m x 18,3 m OU010003 89,00 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m) OU010003C 3,00 kg

Orthomat® Ultimate
• Piankowa mata antyzmęczeniowa otoczona z każdej strony rewolucyjnym 

materiałem PolyNit o zmniejszonej palności, odpornym na oleje 
maszynowe i środki chemiczne.

• Środkowa miękka warstwa z pianki PCV zapewnia wygodę, ogranicza 
uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy  
w pozycji stojącej.

• PolyNit jako zewnętrzna osłona skutecznie chroni i całkowicie uszczelnia 
wewnętrzną piankę. Jest odporny na przebicia i rozdarcia w przypadku 
kontaktu z luźnymi zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych oraz  
z drewnianymi i metalowymi wiórami.

• Wypukła piramidowa powierzchnia zapewnia dodatkową przyczepność  
i zwiększa bezpieczeństwo.

• Właściwości antypoślizgowe: DIN 51130:2010, kat. R11.
• Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Pianka PVC otoczona materiałem PolyNit 
(stapiana na gorąco, nieklejona).

Wykończenie powierzchni: Piramidowa

Wysokość produktu: 10 mm

Odporność chemiczna: Testy przeprowadzone przez COBA, Orthomat® 
Ultimate nie wykazały żadnych widocznych 
oznak korozji lub uszkodzeń w przypadku 
pełnego zanurzenia w następujących związkach 
chemicznych: Castrol Alpha SP 320 Industrial 
Extreme Gear Oil i Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner.

Zalecane środowisko pracy: Suche, wilgotne (oleje, środki chemiczne), 
luźne zanieczyszczenia, praca wielozmianowa 
- intensywne użytkowanie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę 
wierzchnią, mycie ciśnieniowe

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51130:2010 (kat. R11).

Ognioodporność: BS EN ISO 11952-2:2002, Klasa Efl. 
BS EN ISO 9239-1:2002, Klasa DflS1.

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 3 lata gwarancji na normalne lub 
umiarkowane użytkowanie

M
aty na stanow

iska pracy 
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Specyfikacja techniczna

Deckplate
Trwałość, wysoki komfort i przyczepność

• Wysoce wytrzymała dwuwarstwowa mata: 
1. Górna, samogasnąca powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym 
zapewnia odporność na wiele rodzajów środków chemicznych 
stosowanych w przemyśle. 
2. „Poduszkowe” podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort  
i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.

• Winylowa górna powierzchnia wtapiana na gorąco na podłoże  
z pianki PCV.

• Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, 
gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z pianki 
PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).

Wykończenie powierzchni: Blacha ryflowana

Wysokość produktu: 14 mm

Długość rolki: 18,3 m

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Odporność chemiczna: Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, powierzchnie 
montażowe, stanowiska pakowania, gdzie 
odbywa się regularne obracanie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Czarny Safety Waga

0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701 4,00 kg

0,6 m x 18,3 m - SD010706 71,92 kg

0,6 m x metr bieżący - SD010706C 3,93 kg

0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702 8,86 kg

0,9 m x 3 m DP010903 SD010703 17,71 kg

0,9 m x 6 m DP010906 SD010704 35,42 kg

0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707 108,00 kg

0,9 m x metr bieżący DP010005C SD010707C 8,00 kg

1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708 166,00 kg

1,2 m x metr bieżący DP010007C SD010708C 9,00 kg

1,5 m x 18,3 m DP010011 SD010709 178,00 kg

1,5 m x metr bieżący DP010011C SD010709C 9,70 kg
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Deckplate Connect
Piankowa mata modułowa – elastyczność 
montażu i wysoka trwałość

• Moduły umożliwiają pokrycie dużych lub niestandardowych powierzchni.
• Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana.
• Wysoce wytrzymała dwuwarstwowa mata o świetnych właściwościach 

ergonomicznych: 
1. Trwała powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym zapewnia bardzo 
dobre właściwości antypoślizgowe. 
2. Piankowe podłoże gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości 
antyzmęczeniowe.

• Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, 
gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z pianki 
PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).

Podłoże: Pianka PVC

Powierzchnia: Blacha ryflowana

Wysokość produktu: 14 mm

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Odporność chemiczna: Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną 
odporność na środki chemiczne.

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, 
stanowiska pakowania - stanowiska gdzie 
odbywa się regularne obracanie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wytrzeć warstwę wierzchnią (zmiotka, mop).

Kraj pochodzenia: Chiny

Notes: W celu zapewnienia integralności połączeń, 
zalecana jest instalacja modułów Deckplate 
Connect na gładkiej i równej powierzchni.

Wymiary Czarny Waga

0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy DP010008 2.00 kg

0,5 m x 0,5 m - moduł boczny DP010009 2.00 kg

0,5 m x 0,5 m - moduł narożny DP010010 2.00 kg

M
aty na stanow

iska pracy 
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Specyfikacja techniczna

COBAelite®

Najwyższa jakość i wyjątkowa trwałość

• Najwyższej jakości mata antyzmęczeniowa o bąbelkowej powierzchni.
• Mata wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na 

zużycie – bardzo dobre rozwiązanie na stanowiskach, gdzie odbywa się 
praca w systemie zmianowym.

• Wypukła powierzchnia stymuluje krążenie krwi podczas chodzenia 
i poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 
problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Odporność ogniowa zgodnie z normą DIN 4102 (B1).
• Temperatura robocza: od -40°C do + 80°C.

Wymiary Czarny Waga

0,6 m x 0,9 m SE010001 2,00 kg

0,9 m x 1,2 m SE010003 4,50 kg

Materiał: Poliuretan

Wykończenie powierzchni: Bąbelkowa

Wysokość produktu: 15 mm

Temperatura robocza: od -40°C do +80°C

Odporność chemiczna: Poliuretan zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Stanowiska przemysłowe, sklepowe i hotelowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Oczyścić, odkurzyć i przetrzeć wilgotną szmatką.

Ognioodporność: DIN 54332 (B1) część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Niemcy
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Waga

0,6 m x 0,9 m DTB010001 3,70 kg

0,9 m x 1,5 m DTB010002 9,32 kg

0,9 m x 18,3 m DTB010003 113,00 kg

0,9 m x metr bieżący DTB010003C 6,50 kg

Diamond Tread
Mata na stanowiska spawalnicze

• Wytrzymała, dwuwarstwowa mata:
1. Podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe 

właściwości antyzmęczeniowe.
2. Wytrzymała górna powierzchnia z PCV o chropowatej fakturze 

zapewnia dodatkową przyczepność.
• Zabezpieczenie ogniowe górnej powierzchni – klasyfikacja reakcji na 

ogień: Cfl-s1.
• Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Wykończenie powierzchni: Piramidowa

Wysokość produktu: 12,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +55°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: BS EN 13501-1:2002 Klasa Cfl-s1.

Kraj pochodzenia: Chiny

M
aty na stanow

iska pracy 
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Specyfikacja techniczna

Rib Mat
Wyjątkowy komfort podczas pracy na stojąco

• Dwuwarstwowa mata:
1. Górna trwała powierzchnia PCV o profilu drobnorowkowym.
2. Dolna piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort i doskonałe 

właściwości antyzmęczeniowe.
• Rowkowa powierzchnia zapewnia większą przyczepność obuwia.
• Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na 

stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
• Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.
• Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
• Fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z pianki 
PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia tłoczona, 3mm karbowana, prążkowana

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Odporność chemiczna: Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną 
odporność na środki chemiczne.

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, powierzchnie 
montażowe, stanowiska pakowania, gdzie 
odbywa się regularne obracanie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Czarny Waga

0,6 m x 0,9 m FA010001 4,15 kg

0,9 m x 1,5 m FA010002 10,38 kg

0,9 m x 3 m FA010003 20,76 kg

0,9 m x 15,3 m FA010004 105,80 kg

0,9 m x metr bieżący FA010004C 6,91 kg
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Waga

0,6 m x 0,9 m MT010001 3,52 kg

0,9 m x 1,5 m MT010002 8,80 kg

0,9 m x 3 m MT010004 17,60 kg

0,9 m x metr bieżący MT010003C 5,87 kg

0,9 m x 18,3 m MT010003 107,50 kg

Marble Mat
Stylowa mata antyzmęczeniowa  
o teksturze imitującej marmur

• Dwuwarstwowa mata:
1. Górna trwała powierzchnia PCV imitująca marmur.
2. Dolna piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort i doskonałe 

właściwości antyzmęczeniowe.
• Idealne rozwiązanie do miejsc, w których istotny jest wygląd  

i funkcjonalność – sklepy, apteki i inne pomieszczenia użyteczności 
publicznej.

• Mata stosowana również w przemyśle – stanowiska pakowania, obszary 
montażowe, linie produkcyjne.

• Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.

Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z pianki 
PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).

Wykończenie powierzchni: Efekt marmuru

Wysokość produktu: 12,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +55°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Chiny

M
aty na stanow

iska pracy 
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Specyfikacja techniczna Senso Dial ESD
Antyzmęczeniowa mata antystatyczna

• Dwuwarstwowa mata antystatyczna o wysokiej odporności na zużycie:
1. Górna powierzchnia z najwyższej jakości mieszanki gumy NBR/SBR i 

nitrylu.
2. Podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort i doskonałe 

właściwości antyzmęczeniowe.
• Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 109 Ω, zgodna  

z normą IEC 61340-4-1.
• Obecność nitrylu zwiększa odporność na plamy oleju.
• Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem  

(10 mm) do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje 
możliwość darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

• Teksturowana górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości 
antypoślizgowe.

• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód uziemiający, 

wtyczka.

Materiał: Warstwa wierzchnia SBR/NBR. 
Podkład z pianki EPDM.

Wykończenie powierzchni: Blacha ryflowana

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -10°C do +70°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Dodatkowe właściwości: Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 109 Ω, 
zgodna z normą IEC 61340-4-1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 10 m SN010002 46,00 kg

1 m x metr bieżący SN010002C 4,60 kg

1,2 m x 10 m SN010003 66,00 kg

1,2 m x metr bieżący SN010003C 5,50 kg

0,6 m x 1 m SN010004 3,00 kg

1 m x 1,5 m SN010005 8,25 kg

Rozmiar specjalny (m2) SD1
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Poślizgnięcia na
stanowiskach pracy

Czy wiedziałeś, że...
W latach 2013 i 2014 poślizgnięcia i potknięcia były najczęstszą przyczyną 
poważnych urazów u pracowników w Wielkiej Brytanii.

Według statystyk BHP na lata 2013-2014, około 1,5 mln dni roboczych zostało 
utraconych w Wielkiej Brytanii w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki były odpowiedzialne za ponad połowę (57%) 
wszystkich poważnych urazów i prawie trzy na dziesięć przypadków (29%) 
kończyło się ponad siedmiodniową nieobecnością w pracy. 

W sektorze zdrowia i opieki społecznej odnotowano najwięcej poważnych/
określonych poślizgnięć i potknięć. Inne sektory, w których odnotowano  
ponad 2000 poślizgnięć, potknięć czy upadków skutkujących ponad 
siedmiodniową nieobecnością w pracy, to transport i magazynowanie, 
produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz edukacja.

Źródło: HSE Poślizgnięcia, potknięcia i upadki z wysokości w Wielkiej Brytanii, 
2014

Znacznie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. 

Traktuj poślizgnięcia serio

W całej Europie, poślizgnięcia w miejscach pracy są prawdziwym 
problemem. To nie tylko skręcenia i stłuczenia. Poślizgnięcia 
bardzo często są przyczyną złamań kości lub innych wewnętrznych 
urazów. W najbardziej skrajnych przypadkach poślizgnięcia mogą 

kończyć się śmiercią. Poślizgnięcia są szczególnie niebezpieczne, jeśli osoba spada 
na ostry lub poruszający się przedmiot, upada z wysokości lub wejdzie w kontakt z 
gorącą powierzchnią bądź chemikaliami.

Jakie są przyczyny?
Bardzo częstym winowajcą są zanieczyszczenia na powierzchni podłogi. Może to być woda, 
lód, oleje, smary, wycieki chemiczne, itp. Ale nie tylko rozlane płyny sprawiają, że powierzchnie 
podłóg są niebezpieczne. Wióry, proszek i inne luźne zanieczyszczenia mogą działać jak szklane kulki 
na powierzchni podłogi. Ponadto, nierówne i źle utrzymane powierzchnie podłogowe również zwiększają 
ryzyko poślizgu lub potknięcia się. 

Co można zrobić?
Utrzymywanie pomieszczeń w dobrej kondycji jest niezbędne, podobnie jak edukowanie pracowników  
w kwestii zagrożeń. Należy dopilnować, by podłogi były regularnie czyszczone i konserwowane, a więc wolne od zanieczyszczeń, co 
powinno znacząco zmniejszyć ryzyko poślizgu. Na podłodze nie powinno być też żadnych kabli. Bezpieczeństwo podłogi powinno być często 
oceniane w ramach regularnych ocen ryzyka. Specjaliści do spraw BHP posiadają przydatne wskazówki dla oceny ryzyka, a także oferują narzędzie 
oceny ryzyka poślizgu  
(ang. Slips Assessment Tool – SAT). Należy starannie rozważyć wszelkie zagrożenia. Inicjowanie działań zapobiegawczych, takich jak montaż maty, podłogi lub 
powłoki  antypoślizgowej  może znacząco poprawić bezpieczeństwo pracowników. Trzeba także upewnić się, czy obszar jest dobrze oświetlony. 

Które sektory gospodarki są najbardziej zagrożone?
Służba zdrowia i opieka społeczna, edukacja, sprzedaż detaliczna i żywności, produkcja jedzenia i napojów, gastronomia i hotelarstwo, produkcja (ogólnie), 
budowa i utrzymanie fabryk oraz budownictwo.
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Łatwość montażu

Przykład:
2 x płytka (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m2

Wyjątkowa elastyczność
Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (300 mm) zachowując 
możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint 
wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć  
w celu połączenia kolejnej krawędzi. 

Solid Fatigue-Step
Wysoce komfortowe maty modułowe 
o zamkniętej strukturze

• Maty modułowe o pełnej powierzchni dostępne w dwóch wersjach:
1. Standard – mieszanka gumy naturalnej i nitrylowej (25%).
2. Nitryl – guma nitrylowa (100%).

• Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas 
długich okresów pracy na stojąco.

• Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, 
gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

• Produkt odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych 
gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.

• Wersja Nitrylowa posiada odporność ogniową zgodnie z normą:  
BS EN 13501-1:2007: klasa: Bfl-s1.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kat. R10.
• Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

Materiał: Standard - guma naturalna/25% nitryl.  
Nitryl (wersja B1) - 100% guma nitrylowa.

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowa

Wysokość produktu: Standard - 18 mm. B1 - 16 mm.

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Wersja Standard zapewnia ograniczoną odporność 
na chemikalia i oleje. Wersja Nitryl oferuje 
doskonałą odporność na oleje i chemikalia.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca 
wielozmianowa - intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Idealny dla powierzchni antypoślizgowych 
i narażonych na zmęczenie materiału we 
wszystkich obszarach przemysłowych.

Metoda instalacji: Luźno układane płytki zakładkowe

Akcesoria: Fazowana krawędź/narożniki

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem 
ciśnieniowym z użyciem detergentu.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Sri Lanka lub Indie

WERSJA 
NITRYL

300 mm

900 mm

Płytka Czarny Waga B1 Nitryl Waga

0,9 m x 0,9 m ST010001 11,15 kg ST010001B1 8.00 kg

Krawędzie Czarny żółty Waga

Wersja Żeńska 75 mm x 1 m SS010002F SS070002F 1,00 kg

Wersja Męska 75 mm x 1 m SS010002M SS070002F 1,30 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Wersja Męska Nitryl 75 mm x 1 m SS010002MN SS070002MN 1,30 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m - SS070002B1F 1,00 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m - SS070002B1M 1,30 kg
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300 mm

900 mm

Fatigue-Step
Maty modułowe z otworami drenującymi

• Maty modułowe z otworami drenującymi dostępne w dwóch wersjach:
1. Standard – guma naturalna, ogólne zastosowania przemysłowe.
2. Nitryl 38% – mieszanka gumy naturalnej i nitrylowej, bardzo dobra 

odporność na oleje i środki chemiczne.
• Bardzo dobre właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas 

długich okresów pracy na stojąco.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
• Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących 

substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Otwory drenujące (średnica 22 mm) gromadzą luźne zanieczyszczenia 

oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Standard - guma naturalna.  
Nitryl - 38% gumy nitrylowej.

Wykończenie powierzchni: Gładka z otworami drenującymi

Wysokość produktu: 18 mm

Wielkość otworu: 22 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Wersja Standard zapewnia ograniczoną odporność 
na chemikalia i oleje. Wersja Nitryl oferuje 
doskonałą odporność na oleje i chemikalia.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca 
wielozmianowa - intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Idealny dla powierzchni antypoślizgowych 
i narażonych na zmęczenie materiału we 
wszystkich obszarach przemysłowych, a 
także w strefach kuchenno-barowych.

Metoda instalacji: Luźno układane płytki zakładkowe

Akcesoria: Fazowana krawędź/narożniki

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego 
detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Uwagi: Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat  
i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

WERSJA 
NITRYL

Łatwość montażu

Przykład:
2 x płytka (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m2

Wyjątkowa elastyczność
Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (300 mm) zachowując 
możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint 
wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć  
w celu połączenia kolejnej krawędzi. 

Płytka Czarny Nitryl Niebieski Waga

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 SS020001 10,00 kg

Krawędzie Czarny żółty Waga

Wersja Żeńska 75 mm x 1 m SS010002F SS070002F 1,00 kg

Wersja Męska 75 mm x 1 m SS010002M SS070002F 1,30 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Wersja Męska Nitryl 75 mm x 1 m SS010002MN SS070002MN 1,30 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m - SS070002B1F 1,00 kg

Wersja Męska Nitryl 75 mm x 1 m - SS070002B1M 1,30 kg

M
aty na stanow

iska pracy 
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Fatigue-Step Grit Top
Moduły o doskonałej odporności na 
oleje i o wyjątkowej przyczepności

• Maty modułowe wytwarzane w 100% z gumy nitrylowej – 
doskonała odporność na oleje, środki chemiczne i smary.

• Ziarnista powierzchnia z karbidu zapewnia wyjątkowe właściwości 
antypoślizgowe nawet w obecności dużej ilości rozlanych cieczy.

• Bardzo dobre właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort 
podczas długich okresów pracy na stojąco.

• Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych 
gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.

• Otwory drenujące (średnica 22 mm) gromadzą luźne 
zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy 
pod matę.

• Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych  
i ekstremalnych obciążeniach.

Specyfikacja techniczna

300 mm

900 mm

Łatwość montażu

Przykład:
2 x płytka (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m2

Wyjątkowa elastyczność
Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (300 mm) zachowując 
możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint 
wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć  
w celu połączenia kolejnej krawędzi. 

Materiał: Kauczuk nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Karbid związany z gumą z otworami, 
umożliwiającymi odprowadzanie

Wysokość produktu: 18 mm

Wielkość otworu: 22 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Doskonała odporność na oleje i chemikalia.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca 
wielozmianowa - intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych 
na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach 
przemysłowych, a także  
w strefach kuchenno-barowych.

Metoda instalacji: Luźno układane płytki zakładkowe

Akcesoria: Fazowana krawędź/narożniki

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem detergentu.

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Uwagi: Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat  
i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Płytka Standard Waga

0,9 m x 0,9 m SS010001G 9,95 kg

Krawędzie Czarny żółty Waga

Wersja Żeńska 75 mm x 1 m SS010002F SS070002F 1,00 kg

Wersja Męska 75 mm x 1 m SS010002M SS070002F 1,30 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Wersja Męska Nitryl 75 mm x 1 m SS010002MN SS070002MN 1,30 kg

Wersja Żeńska Nitryl 75 mm x 1 m - SS070002B1F 1,00 kg

Wersja Męska Nitryl 75 mm x 1 m - SS070002B1M 1,30 kg
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Wymiary Czarny Waga

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

Rampmat
Ekonomiczna mata stanowiskowa

• Poręczna mata stanowiskowa wykonana z trwałej i wytrzymałej gumy 
SBR do ogólnych zastosowań przemysłowych.

• Wypukła faktura zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe 
zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.

• Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne 
zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod 
matę.

• Temperatura robocza: od -20°C do +130°C.
• Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
• Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Guma SBR

Wykończenie powierzchni: Wypukła powierzchnia kolista

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +130°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Uwagi: Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat  
i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Stosowana także w sektorze HoReCa

M
aty na stanow

iska pracy 
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Wymiary Nr produktu Waga

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005 9.00 kg

High-Duty
Gumowa mata o uniwersalnym zastosowaniu

• Mata wytwarzana z mieszanki naturalnej gumy SBR i gumy nitrylowej 
(30%).

• Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru 
o szerokości 0,9 m lub 1,5 m i dowolnej długości.

• Obecność nitrylu zwiększa odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
• Mata zapewnia właściwości antyzmęczeniowe oraz antypoślizgowe 

zgodne z normą EN13552, kategoria R10.
• Wypukła powierzchnia gwarantuje doskonałą przyczepność podczas 

chodzenia.
• Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) gromadzą luźne zanieczyszczenia 

oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Temperatura robocza: od -10°C do +65°C.

Materiał: Kauczuk naturalny/nitrylowy 30%

Wykończenie powierzchni: Wypukła powierzchnia kolista

Wysokość produktu: 12.5 mm

Temperatura robocza: od -10°C do +65°C

Odporność chemiczna: Zwiększona odporność na oleje mineralne, agresywne 
chłodziwa maszynowe i tłuszcze zwierzęce oraz oleje.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca 
wielozmianowa - intensywne użytkowanie.

Typowe zastosowania: Stanowiska przed maszynami, ciągi 
komunikacyjne, kuchnie.

Metoda instalacji: Luźno układane płytki zakładkowe

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego 
detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Specyfikacja techniczna

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003
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High-Duty Grit
• Mata wykonana w 100% z gumy nitrylowej – odporna na oleje, 

chłodziwa, środki chemiczne i smary.
• Ziarnista powierzchnia z węglika krzemu zapewnia wyjątkowe 

właściwości antypoślizgowe nawet w obecności dużej ilości rozlanych 
cieczy.

• Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają 
odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Doskonale nadaje się do obszarów przemysłowych wymagających 
wysokiej odporności.

• Temperatura robocza: <70°C.
• Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

Wymiary Nr produktu Waga

0,9 m x 1,5 m HI010001G 9,30 kg

Materiał: Kauczuk nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Wypukła powierzchnia kolista

Wysokość produktu: 11 mm

Temperatura robocza: <70°C

Typowe zastosowania: Stanowiska o bardzo dużym zaolejeniu i wilgotności.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Specyfikacja techniczna

M
aty na stanow
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Specyfikacja techniczna

COBAdeluxe
Wysoki komfort i bezpieczeństwo 
w trudnych warunkach

• Doskonałe właściwości antypoślizgowe w mokrych obszarach.
• Wysoka odporność – produkt wytwarzany z odpornej na zużycie 

naturalnej gumy.
• Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają 

odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Produkt zapewnia bezpieczną i bardzo wygodną powierzchnię na 

stanowisku pracy.
• Do stosowania w bardzo trudnych warunkach przemysłowych – 

ograniczona odporność na oleje i środki chemiczne.
• Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
• Dostępne łączniki, które umożliwiają łączenie mat w celu pokrycia 

większych obszarów.
• Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Wypukła powierzchnia kolista

Wysokość produktu: 19 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa 
- intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Za barem, w zastosowaniach przemysłowych 
i strefach wejściowych.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Akcesoria: Fazowana krawędź

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową.

Ognioodporność: DIN 51960, klasa 1.

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 1,5 m DM010002 16,40 kg

łączniki DM010003 0,3 kg

Krawędzie Czarny Żółty Waga

Długa 1565 mm x 50 mm P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE 0,95 kg

Krótka 1074 mm x 50 mm P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE 0,65 kg
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Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Wzniesiona tekstura antypoślizgowa z otworami 
umożliwiającymi odprowadzanie wody

Wysokość produktu: 10 mm

Ciężar: 8,2 kg/m2

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Odporna na działanie wody  
i większość łagodnych kwasów

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda), praca 
wielozmianowa - intensywne użytkowanie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką 
ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu.

Dodatkowe właściwości: Odporność na uderzenia do 3 kg/cm2

Kraj pochodzenia: Indie

Wymiary Nr produktu Waga

0,9 m x 5 m UM010001 37,00 kg

0,9 m x 10 m UM010002 74,00 kg

Unimat
Uniwersalny gumowy dywanik z drenażem

• Antypoślizgowa powierzchnia o wypukłej teksturze zapobiega 
poślizgnięciom w warunkach wysokiej wilgotności.

• Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają 
odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Łatwość zwijania, przenoszenia w inne miejsca oraz docinania.
• Łatwość czyszczenia – wydłuża okres użytkowania oraz zmniejsza 

zużycie.
• Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.

Specyfikacja techniczna
Stosowana także w sektorze HoReCa

M
aty na stanow
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Materiał: Guma nitrylowa

Wykończenie powierzchni: Krzyżowa

Wysokość produktu: 9 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +70°C

Typowe zastosowania: Idealne do obszarów przetwórstwa/
produkcji żywności.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Można prać w pralce.

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Specyfikacja techniczna

Wymiary Nr produktu Waga

0,85 m x 1,5 m KM010001 7,50 kg

K-Mat
Doskonała przyczepność  - możliwość 
prania automatycznego

• Mata wytwarzana z gumy nitrylowej (100%) – doskonała odporność na 
smary, oleje, środki chemiczne, chłodziwa i tłuszcze.

• Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki 
czyszczące.

• Do stosowania w zakładach produkcyjnych/przetwórstwa żywności.
• Mata higieniczna o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.
• Powierzchnia „krzyżowa” zapewniająca wyjątkowe właściwości 

antypoślizgowe.
• Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
• Otwory drenujące ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Wzmacniane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia  

i zapewniają większe bezpieczeństwo.
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Materiał: Guma SBR nitrylowa 25%

Wykończenie powierzchni: Struktura żeberkowa

Wysokość produktu: 12,5 mm

Temperatura robocza: od -30°C do +50°C

Odporność chemiczna: Zwiększona odporność na oleje mineralne, 
agresywne chłodziwa maszynowe.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki 
chemiczne), praca wielozmianowa.

Typowe zastosowania: Wszystkie środowiska przemysłowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Myć wężem ciśnieniowym.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 Kategoria R9

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Specyfikacja techniczna

Wymiary Nr produktu Waga

0,7 m x 0,8 m - mata standardowa CL010004 4,10 kg

0,7 m x 0,8 m - moduł środkowy CL010002 4,10 kg

0,7 m x 0,8 m - moduł boczny CL010001 4,10 kg

Comfort-Lok
Mata modułowa o wysokiej trwałości

• Wysoce odporna mata o pełnej powierzchni wytwarzana z mieszanki 
gumy SBR i nitrylu (25%).

• Doskonale sprawdza się w obszarach narażonych na oleje i smary.
• Powierzchnia o wzorze „blachy ryflowanej” zapewnia doskonałą 

przyczepność.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN13552, kategoria R9.
• Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.
• Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru 

o szerokości 0,7 m i dowolnej długości.
• Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

M
aty na stanow
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Materiał: Kauczuk nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Wzniesione prostokątne podkładki blokowe

Wysokość produktu: 6 mm

Temperatura robocza: od -20°C do 70°C

Odporność chemiczna: Odporność na działanie wielu substancji chemicznych, 
zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych 
i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może 
pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne).

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa 
do kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego 
i do ogólnych zastosowań przemysłowych.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: 0,75m x 0,85m można prać w typowych 
domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary 
można prać w pralkach komercyjnych 
lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Ognioodporność: Spełnia wymogi BS 4790: 1987 (badanie gorącą 
metalową śrubą) niski promień skutków zwęglania.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Wymiary Nr produktu Waga

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,1 m x 1,7 m CS010004 8,50 kg

COBAscrape
Mata olejoodporna - możliwość 
prania automatycznego

• Mata o pełnej powierzchni wykonana w 100% z gumy nitrylowej.
• Doskonała odporność na smary, oleje, środki chemiczne, chłodziwa  

i tłuszcze.
• Do stosowania w zakładach produkcyjnych/przetwórstwa żywności.
• Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
• Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki 

czyszczące.
• Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
• Wzmacniane fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia  

i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna
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Materiał: Standard i Safety - guma naturalna (100%). 
Nitryl - guma naturalna/nitrylowa (25%).

Wykończenie powierzchni: Bąbelkowa

Wysokość produktu: 14 mm

Temperatura robocza: od -30°C do +50°C

Odporność chemiczna: Odporność na działanie wody i większość 
łagodnych kwasów. Wersja Nitryl - zwiększona 
odporność na oleje, smary i środki chemiczne.

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie.

Typowe zastosowania: Idealne do obszarów produkcyjnych, w których 
pracownicy pozostają w pozycjach statycznych

Metoda instalacji: Poszczególne elementy zazębiają się razem, 
pokrywając dowolną długość, lub pojedyncze 
maty stanowią całość z fazowanymi krawędziami

Metoda czyszczenia: Użyć węża wysokociśnieniowego 
(nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud 
i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów należy użyć łagodnego detergentu 
(pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących 
środków chemicznych bądź odtłuszczających. 
Nie szorować maty mechanicznie.

Dodatkowe właściwości: 30 BPN, zgodnie z ASTM E304

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Specyfikacja techniczna

Bubblemat
Mata o wyjątkowych właściwościach 
antyzmęczeniowych

• Mata bąbelkowa dostępna w trzech wersjach:
1. Standard – czarna guma naturalna (100%).
2. Safety – czarna guma naturalna z żółtymi krawędziami.
3. Nitryl – mieszanka gumy naturalnej i nitrylu (25%).

• Dodatek nitrylu zwiększa odporność na oleje, smary i środki chemiczne.
• Wypukła bąbelkowa powierzchnia pobudza krążenie krwi.
• Wypukła powierzchnia poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie 

zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji 
stojącej.

• Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.

Wymiary Standard Nitryl Waga

0,6 m x 0,9 m - mata standardowa BF010001 BF010001N 6,35 kg

0,9 m x 1,2 m - mata standardowa BF010002 BF010002N 10,50 kg

0,6 m x 0,9 m - moduł boczny BF010003 BF010003N 6,35 kg

0,6 m x 0,9 m - moduł środkowy BF010004 BF010004N 6,35 kg

Wymiary Safety Waga

0,6 m x 0,9 m BF010701 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m BF010702 11,00 kg

0,6 m x 0,9 m - moduł boczny BF010703 5,00 kg

0,6 m 0,9 m - moduł środkowy BF010704 11,00 kg

0,9 m x 1,2 m - moduł boczny BF010705 11,00 kg

0,9 m x 1,2 m - moduł środkowy BF010706 11,00 kg

M
aty na stanow
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Materiał: Guma naturalna

Wykończenie powierzchni: Bąbelkowa

Wysokość produktu: 14 mm

Temperatura robocza: od -30°C do +50°

Odporność chemiczna: Woda i większość łagodnych kwasów.

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie.

Metoda czyszczenia:

Użyć węża wysokociśnieniowego 
(nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud 
i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów należy użyć łagodnego detergentu 
(pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących 
środków chemicznych bądź odtłuszczających. 
Nie szorować maty mechanicznie.

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

Wymiary Czarny Waga

0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy BF010007 11.00 kg

0,5 m x 0,5 m - moduł boczny BF010008 11.00 kg

0,5 m x 0,5 m - moduł narożny BF010009 11.00 kg

Wymiary Safety Waga

0,5 m x 0,5 m - moduł boczny BF010708 11.00 kg

0,5 m x 0,5 m - moduł narożny BF010709 11.00 kg

Specyfikacja techniczna

Bubblemat Connect
Bąbelkowa mata modułowa – elastyczność 
montażu i wysoki komfort

• Moduły umożliwiają pokrycie dużych lub niestandardowych 
powierzchni.

• Łączniki typu puzzle gwarantują łatwy montaż, przenoszenie, 
czyszczenie i wymianę.

• Wysokie właściwości ergonomiczne – bąbelkowa powierzchnia 
pobudza krążenie krwi.
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Materiał: Standard - guma naturalna/nitrylowa. 
Nitryl - guma nitrylowy 38%.

Wykończenie powierzchni: Teksturowana powierzchnia z otworami 22 mm

Wysokość produktu: 19 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Standard - odporność na działanie wody 
i większość łagodnych kwasów. Nitryl - 
zwiększona odporność na oleje mineralne, 
agresywne chłodziwa maszynowe.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda, środki 
chemiczne), praca wielozmianowa.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Idealny dla powierzchni antypoślizgowych 
i narażonych na zmęczenie materiału we 
wszystkich obszarach przemysłowych, 
zwłaszcza na stanowiskach pracy w przypadku 
obrabiarek i automatów spawalniczych

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem detergentu.

Kraj pochodzenia: Indie

Uwagi: Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat  
i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Wymiary Standard Nitryl Waga

0,9 m x 1,5 m SW010001 SW020001 14,00 kg

Worksafe
Praktyczna i wielofunkcyjna mata

• Wysoce odporna mata antypoślizgowa/antyzmęczeniowa dostępna  
w dwóch wersjach:
1. Standard (kolor czarny) – guma naturalna.
2. Nitryl (kolor niebieski) – guma naturalna i nitrylowa (38%).

• Wersja olejoodporna (niebieska) skutecznie chroni przed działaniem 
smarów i agresywnych olejów.

• Antypoślizgowa warstwa spodnia utrzymuje matę we właściwym 
położeniu.

• Otwory drenujące 22 mm gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz 
ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia  
i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

WERSJA 
NITRYL
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Materiał: PVC

Wykończenie powierzchni: Wzór w romby

Wysokość produktu: 8,5 mm

Ciężar: 2,8 kg/m2

Temperatura robocza: od -5°C do +60°C

Kraj pochodzenia: Chiny

Specyfikacja techniczna

Wymiary Niebieski Szary Pomarańczowy Waga

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 - 16,90 kg

1 m x 9 m DG020002 DG060002 - 29,70 kg

1 m x 2,4 m - - DG170001 7,92 kg

Diamond Grid
Elastyczna i wielofunkcyjna mata PCV

• Otwarta diamentowa struktura oraz specjalnie zaprojektowana spodnia 
część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają 
odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Antypoślizgowa górna powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo.
• Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie.

Niebieski Szary

Dostępne kolory

Pomarańczowy
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Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Wielkość otworu: 22 mm x 22 mm (Standard), 30 mm 
x 30 mm (Light), 30 mm x 10 mm 
(Inter), 22 mm x 10 mm (Heavy)

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: Produkt odporny na oleje i środki chemiczne.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa 
- intensywne użytkowanie.

Typowe zastosowania: Idealna dla wszystkich środowisk 
przemysłowych, szczególnie w miejscach, 
gdzie występuje znaczna ilość wiórów.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem, odwracalna

Akcesoria: Krawędzie montowane fabrycznie 
tam, gdzie jest to wymagane.

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem ciśnieniowym 
z użyciem łagodnego detergentu.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B). 
Heavy i Standard - EN 13552 (kat. R10).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2) część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Specyfikacja techniczna

COBAmat®

• Wykonane z wytrzymałych, przeplatanych pasków PVC.
• Możliwość wyboru spośród 4 wielkości otworów: Light, Standard, 

Inter i Heavy.
• Poprzeczna struktura redukuje ryzyko poślizgnięć.
• Otwarta struktura skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz 

ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod wykładzinę.

Czarny Niebieski

Dostępne kolory

Zielony Czerwony

Light Czarny Niebieski Czerwony Zielony

0,6m x 5m CO010605 CO020605 CO030605 CO040605

0,6m x 10m CO010610 CO020610 CO030610 CO040610

0,9m x 5m CO010905 CO020905 CO030905 CO040905

0,9m x 10m CO010910 CO020910 CO030910 CO040910

1,2m x 5m CO011205 CO021205 CO031205 CO041205

1,2m x 10m CO011210 CO021210 CO031210 CO041210

Standard Czarny Niebieski Czerwony Zielony

0,6m x 5m CS010605 CS020605 CS030605 CS040605

0,6m x 10m CS010610 CS020610 CS030610 CS040610

0,9m x 5m CS010905 CS020905 CS030905 CS040905

0,9m x 10m CS010910 CS020910 CS030910 CS040910

1,2m x 5m CS011205 CS021205 CS031205 CS041205

1,2m x 10m CS011210 CS021210 CS031210 CS041210

Inter Czarny Niebieski Czerwony Zielony

0,6m x 5m CE010605 CE020605 CE030605 CE040605

0,6m x 10m CE010610 CE020610 CE030610 CE040610

0,9m x 5m CE010905 CE020905 CE030905 CE040905

0,9m x 10m CE010910 CE020910 CE030910 CE040910

1,2m x 5m CE011205 CE021205 CE031205 CE041205

1,2m x 10m CE011210 CE021210 CE031210 CE041210

Inter Czarny Niebieski Czerwony Zielony

0,6m x 5m CD010605 CD020605 CD030605 CD040605

0,6m x 10m CD010610 CD020610 CD030610 CD040610

0,9m x 5m CD010905 CD020905 CD030905 CD040905

0,9m x 10m CD010910 CD020910 CD030910 CD040910

1,2m x 5m CD011205 CD021205 CD031205 CD041205

1,2m x 10m CD011210 CD021210 CD031210 CD041210

LightStandard Inter Heavy
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Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Wielkość otworu: Standard: 22 mm x 22 mm. 
Heavy: 22 mm x 10 mm.

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. PVC jest odporne na działanie 
alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, 
słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych 
i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, 
jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. 
PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki 
organiczne, ketony, estry i węglowodory 
aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa 
- intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Standard - dla wszystkich środowisk 
przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie 
występuje znaczna ilość wiórów. Heavy - Idealna 
dla wszystkich środowisk przemysłowych, 
szczególnie w miejscach stosowania narzędzi 
mechanicznych, miejscach o dużym natężeniu 
ruchu oraz tam, gdzie stosowane są wózki.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Akcesoria: Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone 
w fazowane krawędzie, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki 
mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.

Metoda czyszczenia: Łatwe czyszczenie gorącą woda  
z płynem/myjką ciśnieniową

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2) część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Wymiary Heavy Waga Standard Waga

0,6 m x 1,2 m WD010701 4,40 kg WS010701 3,30 kg

1 m x 1,5 m WD010702 8,85 kg WS010702 6,70 kg

1,2 m x 1,8 m WD010703 13,15 kg WS010702 9,70 kg

Workstation
Wytrzymała mata PCV z fazowanymi krawędziami

• Maty z wysokiej jakości PCV o wyjątkowej wytrzymałości.
• Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych  

i ekstremalnych obciążeniach.
• Możliwość wyboru spośród dwóch wersji:

1. Standard - rozmiar otworu: 22 mm x 22 mm.
2. Heavy - rozmiar otworu: 22 mm x 10 mm.

• Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie zwiększają 
bezpieczeństwo i ograniczają liczbę wypadków spowodowanych 
poślizgnięciem.

• Otwarta struktura maty skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia 
oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332 (B2), część 

normy DIN 4102.

Specyfikacja techniczna

Workstation Standard

Standard

Dostępne wersje

Heavy
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Materiał: 100% PVC

Wysokość produktu: 13 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. PVC jest odporne na działanie 
alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych 
kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest 
odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio 
oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki 
organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. 
Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej  
szczegółowych informacji.

Typowe zastosowania: Pomieszczenia robocze i rekreacyjne 
(baseny, szatnie, prysznice).

Metoda instalacji: Poszczególne elementy zazębiają się 
razem, pokrywając dowolną długość

Akcesoria: Krawędzie i narożniki

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51130: 1992

Ognioodporność: Materiał zgodny z testem UL 94 VO

Kraj pochodzenia: Chiny

Flexi-Deck
Elastyczne płytki modułowe PCV  
o uniwersalnym zastosowaniu

• Płytki PCV do zastosowań przemysłowych i obszarów o wysokiej 
wilgotności.

• Płytki PCV do zastosowań przemysłowych i obszarów o wysokiej 
wilgotności.

• Odporność na większość olejów i środków chemicznych.
• Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie rozlanych 

cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
• Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie zaprojektowanej 

podniesionej strukturze.
• Górna powierzchnia antypoślizgowa zapewnia bezpieczeństwo  

w wilgotnych warunkach.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
• Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
• Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie  

i narożniki łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Wymiary Zielony Szary Waga

Płytka 30 cm x 30 cm (9 sztuk) FD040001  FD060001 3,80 kg

Krawędź Żeńska (3 sztuki) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Krawędź Męska (3 sztuki) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Narożnik (4 sztuki) FD040004 FD060004 0,06 kg

Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Niebieski Czerwony Waga

Płytka 30 cm x 30 cm (9 sztuk) FD010001 FD020001 FD030001 3,80 kg

Krawędź Żeńska (3 sztuki) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 0,23 kg

Krawędź Męska (3 sztuki) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 0,23 kg

Narożnik (4 sztuki) FD010004 FD020004 FD030004 0,06 kg

Dostępne kolory

Zielony Szary

Niebieski Czerwony
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Materiał: Polietylen niskiej gęstości (LDPE).

Wykończenie powierzchni: Deseń siatki

Wysokość produktu: 25 mm

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Metoda instalacji: Zakładające się dachówki

Akcesoria: Krawędzie i narożniki

Dodatkowe właściwości: Maksymalne obciążenie 40 000 kg/m2.

Kraj pochodzenia: Chiny

Work Deck
Trwałość i odporność na działanie 
wózków i podnośników paletowych

• Łatwe w montażu, systemowe płytki podłogowe.
• Wyjątkowa odporność – płytki mogą przenosić obciążenia punktowe  

o wartości 40 000 kg/m2.
• Mata wytrzymuje obciążenie wózków widłowych i „paleciaków”.
• Komfortowa alternatywa do twardych i zimnych posadzek.

Wymiary Niebieski Zielony Waga

Moduł 0,6 m x 1,2 m WD020001 WD040001 3,45 kg

Krawędź 0,6 m x 0,12 m WD020002 WD040002 0,30 kg

Narożnik 112 mm x 112 mm WD020003 WD040003 0,05 kg

Specyfikacja techniczna

Niebieski Zielony

Pomarańczowy Czarny

Wymiary Pomarańczowy Czarny Waga

Moduł 0,6 m x 1,2 m WD170001 WD010001 3,45 kg

Krawędź 0,6 m x 0,12 m WD170002 WD010002 0,30 kg

Narożnik 112 mm x 112 mm WD170003 WD010003 0,05 kg

Dostępne kolory
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Materiał: Kauczuk naturalny na bazie polimeru

Wykończenie powierzchni: Drobnorowkowa

Wysokość produktu: 6 mm lub 9,5 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +80°C

Typowe zastosowania: Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego 
napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku 
przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi 
lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt 
gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów 
przed wstrząsami elektrycznymi.

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką 
ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu

Kraj pochodzenia: Chiny

COBAswitch VDE
Wykładzina elektroizolacyjna spełniająca 
wymogi normy VDE 0303

• Lekka wykładzina do stosowania w obszarze rozdzielni wysokiego 
napięcia oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.

• Materiał chroni operatorów przed porażeniem prądem elektrycznym.
• Antypoślizgowa powierzchnia drobnorowkowa.
• Przebadano do 50 000 V według normy DIN EN 60243-1  

(VDE 0303 część 21) IEC 60243-2:1996.
• Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.

Wymiary 6 mm Waga 9,5 mm Waga

0,9 m x 10 m SM010010 62,00 kg SM010030 110,40 kg

0,9 m x metr bieżący SM010010C 6,88 kg SM010030C 11,04 kg

1,2 m x 10 m SM010020 88,20 kg SM010040 134,00 kg

1,2 m x metr bieżący SM010020C 8,82 kg SM010040C 13,40 kg

Wymiary Szary Waga

1 m x 10 m SM060010 67,30 kg

1 m x metr bieżący SM060010C 6,73 kg

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni: Drobnorowkowa

Wysokość produktu: 4,5 mm

Typowe zastosowania: Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego 
napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku 
przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi 
lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt 
gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów 
przed wstrząsami elektrycznymi.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: UAE

COBAswitch
Specjalistyczna gumowa wykładzina izolacyjna

• Do stosowania w obszarze otwartych rozdzielnic elektrycznych oraz  
w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.

• Zapewnia ochronę operatorom i pracownikom przed porażeniem 
elektrycznym.

• Wersja o grubości 6 mm została przebadana pod kątem napięcia 
maksymalnego 11 000 V przy napięciu roboczym 450 V.

• Wersja o grubości 9,5 mm została przebadana pod kątem napięcia 
maksymalnego 15 000 V przy napięciu roboczym 650 V.

• Wersja o grubości 9,5 mm spełnia wymagania normy BS921:1976.
• Temperatura robocza: od -20°C do +80°C.
• Antypoślizgowa powierzchnia drobnorowkowa.

Specyfikacja techniczna
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Wykończenie powierzchni: Drobnorowkowa

Wysokość produktu: 3 mm lub 4 mm lub 5 mm

Temperatura pracy: od -30°C do +80°C

Odporność chemiczna: Odporność na działanie kwasu, 
oleju i niskich temperatur.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego 
napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku 
przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi 
lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt 
gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów 
przed wstrząsami elektrycznymi.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką 
ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu

Kraj pochodzenia: Indie

COBAswitch BS EN: 61111
Wykładzina elektroizolacyjna spełniająca 
wymogi normy BS EN 61111:2009

• Zapewnia ochronę operatorom i pracownikom przed porażeniem 
elektrycznym.

• Doskonale nadaje się przed tablicami rozdzielczymi i urządzeniami 
wysokonapięciowymi.

• Dostępna w 3 klasach:
1. Mata o grubość 3 mm spełnia wymagania klasy 0 (maks. napięcie 

robocze 1 000 V).
2. Mata o grubość 4 mm spełnia wymagania klasy 2 (maks. napięcie 

robocze 17 000 V).
3. Mata o grubość 5 mm spełnia wymagania klasy 4 (maks. napięcie 

robocze 36 000 V).
• Powierzchnia drobnorowkowa zapewnia doskonałą przyczepność.

Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 10 m x 3 mm SM010050 45,00 kg

1 m x metr bieżący x 3 mm SM010050C 4,50 kg

1 m x 10 m x 4 mm SM010060 50,30 kg

1 m x metr bieżący x 4 mm SM010060C 5,03 kg

1 m x 10 m x 5 mm SM010070 68,50 kg

1 m x metr bieżący x 5 mm SM010070C 6,85 kg

Specyfikacja techniczna

Grubość Zgodne z
Napięcie 
robocze

Wytrzymałość elektryczna 
przetestowana do

3 mm BS EN 61111:2009 klasa 0 1 kV 10 kV

4 mm BS EN 61111:2009 klasa 2 17 kV 30 kV

5 mm BS EN 61111:2009 klasa 4 36 kV 50 kV
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Wykończenie powierzchni: Ziarnista

Wysokość produktu: 2,25 ± 0.2 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +40°C

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51130 (kat. R11).

Kraj pochodzenia: Taiwan

Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Waga

0,9 m x 6 m GG010003 14,00 kg

0,9 m x metr bieżący GG010003C 2,33 kg

0,9 m x 1,5 m GG010002 3,51 kg

GripGuard
Wykładzina o wyjątkowych 
właściwościach antypoślizgowych

• Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe.
• Skutecznie redukuje ryzyko poślizgu w wilgotnych i oleistych warunkach, 

a także w obszarach suchych gdzie występują duże ilości luźnych 
zanieczyszczeń.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130, kategoria R11.
• Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach przemysłowych.
• Elastyczna, łatwa w montażu i czyszczeniu.
• Niski profil zmniejsza ryzyko wypadków spowodowanych potknięciami.
• Antypoślizgowe podłoże utrzymuje wykładzinę w miejscu.
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Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Drobno- lub szerokorowkowa

Wysokość produktu: 3 mm lub 6 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +80°C

Odporność chemiczna: Woda i większość łagodnych kwasów.

Zalecane środowisko pracy: Wilgotne i suche.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Zastosowania przemysłowe wokół stołów, 
stacji roboczych i chodników. Także 
odpowiednie do stosowania jako powłoka 
na powierzchnie robocze stołów.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką 
ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu

Kraj pochodzenia: Chiny

Specyfikacja techniczna

COBArib
Gumowa wykładzina kanałowa  
o właściwościach antypoślizgowych

• Produkt wytwarzany z bardzo wytrzymałej gumy naturalnej, dostępny  
w dwóch wersjach:
1. Standard – powierzchnia drobnorowkowa.
2. Wide – powierzchnia szerokorowkowa.

• Struktura rowkowa zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe.
• Dobre właściwości izolacyjne od zimnych posadzek betonowych.
• Produkt stanowi także pewną izolację akustyczną.
• Łatwość montażu i docinania do dowolnych kształtów.
• Możliwość stosowania na stołach warsztatowych, półkach i regałach.
• Temperatura robocza od -20°C do +80°C.

Standard 3mm Waga 6mm Waga

0,9 m x 10 m RR010010 26,00 kg RR010030 63,80 kg

0,9 m x metr bieżący RR010010C 2,60 kg RR010030C 6,38 kg

1,2 m x 10 m RR010020 34,00 kg RR010040 85,20 kg

1,2 m x metr bieżący RR010020C 3,40 kg RR010040C 8,52 kg

Wide 3mm Waga 6mm Waga

0,9 m x 10 m RR010010W 30,00 kg RR010030W 79,40 kg

0,9 m x metr bieżący RR010010WC 3,00 kg RR010030WC 7,94 kg

1,2 m x 10 m RR010020W 43,90 kg RR010040W 94,00 kg

1,2 m  x metr bieżący RR010020WC 4,39 kg RR010040WC 9,40 kg

COBArib Wide

COBArib Standard

COBArib Standard
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Materiał: Standard - Naturalny/syntetyczny kauczuk 
nitrylowy - Kauczuk naturalny/nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Monetowa

Wysokość produktu: 3 mm lub 4,5 mm

Temperatura robocza: od -30°C do +70°C

Odporność chemiczna: Woda i większość łagodnych kwasów i zasad.

Metoda instalacji: Luźno ułożone lub przytwierdzone 
do powierzchni podłogi.

Kraj pochodzenia: Chiny lub UAE

COBAdot
Wykładzina nitrylowa/gumowa 
o wzorze monetowym

• Wykładzina o wzorze monetowym, dostępna w dwóch wersjach  
o zwiększonej przyczepności:
1. Standard – guma naturalna/syntetyczna.
2. Nitryl  – guma naturalna/nitrylowa.

• Wersja nitrylowa gwarantuje wyjątkowo wysoką odporność na działanie 
olejów, smarów oraz substancji chemicznych.

• Powierzchnia o monetowym wzorze to połączenie stylowego wyglądu  
i wysokiej funkcjonalności.

• Produkt często stosowany do renowacji lub zabezpieczania podłóg.
• Wykładzina wykorzystywana w przemyśle i budownictwie jako produkt 

antypoślizgowy i wykończeniowy.
• Możliwość luźnego układania lub przyklejania do podłogi.
• Temperatura robocza: od -30°C do +70°C.

Specyfikacja techniczna

WERSJA 
NITRYL

Wymiary Czarny Czarny Nitryl Waga

1,2 m x 10 m (3 mm) CDS010001 CDN010001 45,45 kg

1,2 m x metr bieżący (3 mm) CDS010001C CDN010001C 4,54 kg

1,2 m x 10 m (4,5 mm) CDS010002 CDN010002 80,35 kg

1,2 m x metr bieżący (4,5 mm) CDS010002C CDN010002C 7,80 kg

Wymiary Szary Szary Nitryl Waga

1,2 m x 10 m (3 mm) CDS060001 CDN060001 45,45 kg

1,2 m x metr bieżący (3 mm) CDS060001C CDN060001C 4,54 kg

1,2 m x 10 m (4,5 mm) CDS060002 CDN060002 80,35 kg

1,2 m x metr bieżący (4,5 mm) CDS060002C CDN060002C 7,80 kg

Czarny Szary

Dostępne kolory

M
aty na stanow

iska pracy 
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Materiał: PVC

Wykończenie powierzchni: Monetowa

Wysokość produktu: 2,5 mm

Temperatura robocza: od -5°C do +60°C

Typowe zastosowania: Praktyczne rozwiązanie do renowacji podłóg.

Metoda instalacji: Luźno ułożone lub przytwierdzone 
do powierzchni podłogi.

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Czarny Niebieski Waga

1,2 m x 10 m CDS010001V CDS020001V 31,30 kg

1,2 m x metr bieżący CDS010001VC CDS020001VC 4,50 kg

COBAdot Vinyl
Uniwersalna wykładzina podłogowa PCV

• Odporna wykładzina z PCV o atrakcyjnym wzorze monetowym.
• Praktyczne rozwiązanie przy renowacji podłóg.
• Skuteczna izolacja budynków o zimnych posadzkach.
• Dodatkowa redukcja poziomu hałasu.
• Możliwość luźnego układania lub przyklejania do podłogi.

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Niebieski Czarny
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Materiał: Pianka PVC

Wysokość produktu: 4 mm

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Typowe zastosowania: Idealna okładzina antypoślizgowa 
na stołach i w szufladach.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Można prać w pralce.

Kraj pochodzenia: Chiny

Grip Safe
Antypoślizgowa wykładzina ochronna

• Produkt wytwarzany z pianki PCV – elastyczność i łatwość w docinaniu  
do dowolnego kształtu.

• Zapewnia amortyzację i zabezpiecza przedmioty.
• Możliwość prania automatycznego.
• Do stosowania na stołach warsztatowych, półkach i regałach.

Wymiary Czarny Waga

0,6 m x 1,2 m GS010002 0,34 kg

0,6 m x 10 m GS010001 2,85 kg

Specyfikacja techniczna

M
aty na stanow

iska pracy 
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Materiał: PVC

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia tłoczona w piramidkę

Wysokość produktu: 3 mm

Temperatura robocza: od -15°C do +60°C

Odporność chemiczna: PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. PVC jest odporne na działanie 
alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, 
słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych 
i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, 
jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. 
PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki 
organiczne, ketony, estry i węglowodory 
aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne i zewnętrzne.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Idealna do chodników, blatów stołów 
warsztatowych, obszarów, w których konieczna 
jest izolacja cieplna podłóg betonowych

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem 
łagodnego detergentu.

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Czarny Waga

1,22 m x 5 m SV010001 18,00 kg

1,22 m x 10 m SV010002 38,00 kg

Specyfikacja techniczna Solid Vinyl
Wysokiej jakości izolator PCV

• Produkt wytwarzany z trwałego PCV.
• Wytłaczana powierzchnia piramidowa o właściwościach 

antypoślizgowych.
• Doskonała odporność na działanie środków chemicznych.
• Dobre właściwości w zakresie izolacji akustycznej.
• Temperatura robocza: od -15°C do +60°C.
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Płyty gumowe
Szeroka gama wielofunkcyjnych płyt gumowych o różnych 

właściwościach i wymiarach do licznych zastosowań.

Płyty gumowe znajdują wszechstronne zastosowanie w wielu różnych 
gałęziach przemysłu – od produkcji wodoodpornych uszczelek, poprzez 
olejoodporne podkładki, po szeroko pojęty sektor spożywczy. Ponad  
40 gatunków gumy daje możliwość wyboru od opcji ekonomicznej po wersję 
premium. Dostępne w różnej grubości, w metrach bieżących lub w rolkach. 

Płyty gum
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Materiał: Główne składniki - guma butadienowo-styrenowa 
(SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek 
cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), 
przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -30°C do +80°C

Odporność chemiczna: Rozcieńczone substancje chemiczne.

Kraj pochodzenia: Chiny

Materiał: Główne składniki - guma butadienowo-styrenowa 
(SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek 
cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), 
przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -30°C do +80°C

Kraj pochodzenia: Chiny

Materiał: Główne składniki - terpolimer etylenowo-
propylenowo-dienowy (EPDM), Guma butadienowo-
styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki 
- tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory 
(<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -30°C do +80°C

Kraj pochodzenia: Chiny

Materiał: Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), 
guma butadienowo-styrenowa (SBR), 
sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, 
siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), 
przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -30°C do +80°C

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary 1 Waga 2 Waga 3 Waga 4 Waga

1,4 m x 10 m x 1,5 mm CRS00001 36,00 kg - -- EPDM00001 37,00 kg - -

1,4 m x 10 m x 1,8 mm - - IRS00001 47,00 kg - - - -

1,4 m x 10 m x 3 mm CRS00002 68,65 kg IRS00002 71,15 kg EPDM00002 63,30 kg SRS00001 61,00 kg

1,4 m x 10 m x 4,5 mm CRS00003 104,10 kg IRS00003 94,50 kg EPDM00003 91,00 kg SRS00002 112,00 kg

1,4 m x 10 m x 6 mm CRS00004 136,05 kg IRS00004 130,50 kg EPDM00004 123,00 kg SRS00003 104,00 kg

1,4 m x 10 m x 12 mm - - - - - - SRS00004 112,00 kg

1,4 m x 5 m x 8 mm CRS00005 88,80 kg - 110,50 kg - - - -

1,4 m x 5 m x 10 mm CRS00006 115,55 kg IRS00005 131,30 kg - - - -

1,4 m x 5 m x 12 mm CRS00007 130,85 kg IRS00006 - - - - -

1,4 m x 5 m x 20 mm CRS00008 225,00 kg - - - - - -

1,4 m x 5 m x 25 mm CRS00009 270,00 kg - - - - - -

1. Standardowa guma
Commercial Black Rubber

2. Standardowa 
guma z przekładką
Insertion Black Rubber

3. Guma EPDM
EPDM Rubber

4. Guma Shotblast
Shotblast Rubber

• Gładka guma w standardowej jakości ze wzmocnieniem tekstylnym.
• Zwiększona odporność i wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie.
• Do ogólnych zastosować technicznych w obszarach przemysłowych bez 

wysokich wymagań.
• Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
• Twardość: 65° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

• Gładka guma w standardowej jakości do ogólnych zastosowań 
technicznych.

• Odporna na wodę i rozcieńczone środki chemiczne.
• Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
• Produkt stosowany jako niedrogie uszczelnienie.
• Twardość: 65° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

• Wysokiej jakości guma do wymagających zastosowań mechanicznych  
i technicznych.

• Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
• Twardość: 65° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 10,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 400%.

• Gładka guma EPDM do wymagających zastosowań przemysłowych.
• Doskonała odporność na ozon, utleniacze i roztwory kwasów.
• Idealna do zastosowań zewnętrznych – odporna na działanie czynników 

atmosferycznych.
• Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
• Twardość: 67° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.
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Materiał: Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), 
biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek 
cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory 
(<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -40°C do +80°C

Typowe zastosowania: Powszechnie stosowana jako ekran 
ochronny podczas śrutowania.

Kraj pochodzenia: Chiny

Materiał: Główne składniki - guma butadienowo-nitrylowa 
(NBR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), 
biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, 
siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), 
przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -30°C do +80°C

Odporność chemiczna: Zwiększona odporność na działanie olejów, 
paliw, ropy i większości rozpuszczalników

Kraj pochodzenia: Chiny

Materiał: Główne składniki - kauczuk chloroprenowy 
(NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), 
biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek 
cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory 
(<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Temperatura robocza: od -20°C do +80°C

Odporność chemiczna: Skuteczna odporność na oleje, smary, 
rozcieńczone kwasy i zasady.

Typowe zastosowania: Dobry do zastosowań zewnętrznych.

Kraj pochodzenia: Chiny

Materiał: Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), 
guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała 
sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, 
siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), 
przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).

Wykończenie powierzchni: Gładka

Temperatura robocza: od -30°C do +100°C

Typowe zastosowania: Stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu 
żywności i napojów lub  
w zastosowaniach uszczelniających

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary 5 Waga 6 Waga 7 Waga 8 Waga

1,4 m x 10 m x 1,5 mm NIS00001 32,00 kg NES00001 31,00 kg FWR00001 38,00 kg - -

1,4 m x 10 m x 1,8 mm - - - - - - - -

1,4 m x 10 m x 3 mm NIS00002 58,60 kg NES00002 61,40 kg FWR00002 68,00 kg PRS00001 47,00 kg

1,4 m x 10 m x 4 mm - - - - FWR00003 94,00 kg - -

1,4 m x 10 m x 4,5 mm NIS00003 97,75 kg NES00003 90,55 kg - - - -

1,4 m x 10 m x 6 mm NIS00004 124,35 kg NES00004 125,00 kg FWR00004 160,00 kg PRS00002 85,00 kg

1,4 m x 5 m x 10 mm - - NES00005 109,00 kg FWR00005 110,00 kg PRS00003 84,00 kg

1,4 m x 5 m x 12 mm - - NES00006 126,60 kg - - PRS00004 98,00 kg

1,4 m x 5 m x 20 mm - - NES00007 236,00 kg - - - -

1,4 m x 5 m x 25 mm - - NES00008 290,00 kg - - - -

6. Guma 
neoprenowa
Neoprene Rubber

5. Guma nitrylowa
Commercial Black Nitrile Rubber

7. Guma spożywcza
Food Quality White Rubber Sheet

8. Guma Para 
Shotblast
Para Shotblast Rubber

• Gładka guma nitrylowa do wymagających zastosowań mechanicznych  
i technicznych.

• Doskonała odporność na oleje, smary, paliwa oraz większość 
rozpuszczalników.

• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
• Twardość: 65° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

• Gładka guma neoprenowa do lekkich zastosowań mechanicznych  
i średnich technicznych.

• Odporność na oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa oraz 
rozcieńczone kwasy i zasady.

• Odporność na warunki atmosferyczne – starzenie i wietrzenie.
• Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
• Twardość: 65° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

• Biała niepozostawiająca śladów guma wytwarzana ze składników 
posiadających aprobatę FDA (Federalna Agencja Żywności i Leków USA).

• Stosowany w przemyśle spożywczym oraz jako uszczelniacz.
• Wysoka wytrzymałość.
• Należy unikać kontaktu z olejami roślinnymi/zwierzęcymi.
• Twardość: 65° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

• Wysokiej jakości naturalna guma w kolorze złotobrązowym.
• Do wymagających zastosowań/obciążeń mechanicznych  

i technicznych.
• Doskonała odporność na zużycie, rozciąganie i ścieranie.
• Stosowany jako materiał ochronny podczas obróbki strumieniowo-

ściernej.
• Idealna do produkcji listew lub uszczelek o dużej trwałości.
• Twardość: 50° wg Shore’a A.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 15,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 500%.

Płyty gum
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Maty i akcesoria  
antystatyczne ESD
Wszystko, czego potrzebujesz do ochrony przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi

 
Wyładowania elektrostatyczne mogą być problemem w niektórych 
środowiskach pracy i stanowić potencjalne zagrożenie dla elementów 
elektrycznych. Podłogi, krzesła, blaty i opakowania mogą tworzyć ładunki 
elektrostatyczne, które po uwolnieniu do urządzenia elektronicznego zmieniają 
się w wyładowania elektrostatyczne. Oferujemy szeroką gamę antystatycznych 
mat i akcesoriów podłogowych przetestowanych w środowisku przemysłowym, 
które zapewniają ochronę pracowników i komponentów elektronicznych przed 
szkodliwym działaniem elektryczności statycznej.
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Wymiary Szary Waga

0,6 m x 0,9 m AS060001 2,00 kg

0,9 m x 1,5 m AS060002 4,50 kg

0,9 m x 18,3 m AS060003 55,00 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m) AS060003C 2,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowa

Wysokość produktu: 9 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa.

Typowe zastosowania: Wokół maszyn, w których często gromadzą się 
ładunki statyczne. Nie może być stosowana w 
strefach wysokiego napięcia powyżej 240 V

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Akcesoria: Zestawy podłogowe, o ile są wymagane

Metoda czyszczenia: Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: Spełnia normę FMVSS 302. Nie spala się 
po usunięciu źródła zapłonu. W razie 
“wymuszonego” spalania, wydziela tlenek 
węgla, dwutlenek węgla, oraz chlorowodór

Kraj pochodzenia: Chiny

COBAstat®

Antyzmęczeniowa mata antystatyczna (ESD)

• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata antystatyczna z pianki PCV 
o zamkniętych komórkach i kamyczkowej fakturze.

• Rzeczywista rezystancja: 1 x 109Ω - 1 x 1010Ω.
• Mata podłogowa chroni przed gromadzącymi się ładunkami 

elektrostatycznymi.
• Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje 

problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
• Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.
• Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem do 

podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość 
darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

• Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód 
uziemiający, wtyczka.

• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

M
aty i akcesoria antystatyczne ESD
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Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 10 m SN010002 46,00 kg

1 m x metr bieżący (maks. 10 m) SN010002C 4,60 kg

1,2 m x 10 m SN010003 66,00 kg

1,2 m x metr bieżący SN010003C 5,50 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Warstwa wierzchnia SBR/NBR. Podkład z pianki EPDM.

Wykończenie powierzchni: Blacha ryflowana

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -10°C do +70°C

Odporność chemiczna: Górna powierzchnia zapewnia ograniczoną odporność 
na chemikalia i oleje.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Senso Dial ESD
Wyjątkowo wytrzymała mata antystatyczna

• Dwuwarstwowa mata antystatyczna o wysokiej odporności na zużycie:
1. Górna powierzchnia z najwyższej jakości mieszanki gumy SBR/NBR 

i nitrylu.
2. Podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort i doskonałe 

właściwości antyzmęczeniowe.
• Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 109 Ω, zgodna 

z normą IEC 61340-4-1.
• Obecność nitrylu zwiększa odporność na plamy oleju.
• Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem do 

podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość 
darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

• Górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
• Temperatura robocza: od -10°C do +70°C.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód 

uziemiający, wtyczka.
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Wymiary Niebieski Szary Waga

0,6 m x metr bieżący (maks. 30 m) IS020001C IS060001C 1,40 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 30 m) IS020002C IS060002C 2,24 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 30 m) IS020003C IS060003C 2,91 kg

0,6 m x 1,2 m IS020004 IS060004 1,52 kg

0,6 m x 30 m IS020001 IS060001 38,00 kg

0,9 m x 30 m IS020002 IS060002 67,20 kg

1,2 m x 30 m IS020003 IS060003 87,50 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Lita górna warstwa winylowa, warstwa 
przewodząca, dolna warstwa piankowa.

Wykończenie powierzchni: Lekko kamyczkowa

Wysokość produktu: 3 mm

Temperatura robocza: od -28°C do +70°C

Odporność chemiczna: Ograniczona odporność na wodę, oleje i środki 
chemiczne stosowane w przemyśle.

Zalecane środowisko pracy: Suche.

Typowe zastosowania: Powierzchnie stołów roboczych w przemyśle 
elektronicznym lub w jakimkolwiek otoczeniu, które 
wymaga ochrony ESD dla produktów i pracowników.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem - muszą być połączone 
przewodem uziemiającym i akcesoriami

Akcesoria: Zestaw ESD

Metoda czyszczenia: Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: Nie spala się po usunięciu źródła zapłonu. W razie 
“wymuszonego” spalania, wydziela tlenek węgla, 
dwutlenek węgla, oraz chlorowodór.

Kraj pochodzenia: USA

Benchstat
Trzywarstwowa budowa, wyjątkowe właściwości

• Dyssypatywna, trzywarstwowa mata antystatyczna o wysokiej jakości:
1. Lita górna powierzchnia winylowa.
2. Warstwa przewodząca.
3. Podłoże piankowe PCV.

• Przeznaczona do ochrony pracowników i podzespołów przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi.

• Środkowa warstwa przewodząca zapewnia ochronę przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

• Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie 
rezystancji.

• Rzeczywista rezystancja: 1 x 107Ω - 1 x 109Ω.
• Temperatura robocza: od -28°C do + 70°C.
• Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem (10 mm) 

do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość 
zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

Dostępne kolory

Niebieski Szary

M
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Wymiary Niebieski Szary Waga

0,6 m x 1,2 m HR020001 HR060001 2,47 kg

1,2 m x 3 m HR020002 HR060002 12,35 kg

1,2 m x 15,3 m HR020003 HR060003 63,00 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 15,3 m) HR020003C HR060003C 5,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Lita jednorodna struktura z winylu z wkładką  
z warstwy przewodzącej.

Wykończenie powierzchni: Lekko kamyczkowa

Wysokość produktu: 2,4 mm

Temperatura robocza: od -28°C do +70°C

Odporność chemiczna: Ograniczona odporność na wodę, oleje  
i środki chemiczne stosowane w przemyśle.

Zalecane środowisko pracy: Suche.

Typowe zastosowania: Powierzchnie stołów roboczych w przemyśle 
elektronicznym lub w jakimkolwiek otoczeniu, które 
wymaga ochrony ESD dla produktów i pracowników.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem - muszą być połączone 
przewodem uziemiającym i akcesoriami

Akcesoria: Zestaw ESD

Metoda czyszczenia: Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: Nie spala się po usunięciu źródła zapłonu.  
W razie “wymuszonego” spalania, wydziela tlenek 
węgla, dwutlenek węgla, oraz chlorowodór.

Kraj pochodzenia: USA

HR Matting
Najwyższej jakości winylowa 
mata antystatyczna (ESD)

• Dyssypatywna mata antystatyczna o wysokiej trwałości: 
1. Lita, homogeniczna powierzchnia PCV z wbudowaną warstwą 
przewodzącą. 
2. Warstwa przewodząca stanowi ochronę dla pracowników  
i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

• Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie 
rezystancji.

• Rzeczywista rezystancja: 1 x 107Ω - 1 x 109Ω.
• Temperatura robocza: od -28°C do + 70°C.
• Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem do 

podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość 
zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

• Opcjonalnie dostępne akcesoria: opaska nadgarstkowa, przewód 
spiralny, wspólny przewód uziemiający, wtyczka.
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Wymiary Nr produktu Waga

0,6 m x 0,9 m SE010001 2,00 kg

0,9 m x 1,2 m SE010003 4,50 kg

Rozmiar specjalny SE010010 3,80 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Poliuretan

Wykończenie powierzchni: Bąbelkowa

Wysokość produktu: 14 mm

Ciężar: 3,7 kg/m2

Temperatura robocza: od -40°C do +80°C

Odporność chemiczna: Poliuretan zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Suche.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Dodatkowe właściwości: Opór elektryczny 105 - 107 Ohm (DIN EN 61340-5-1)

Ognioodporność: Spełnia normę DIN 4102/B1 (wersja 
B2 dostępna na życzenie).

Kraj pochodzenia: Niemcy

COBAelite® ESD
Ergonomiczna mata ESD z poliuretanu

• Najwyższej jakości mata antyzmęczeniowa ESD o bąbelkowej 
powierzchni.

• Mata wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na 
zużycie.

• Wypukła powierzchnia stymuluje krążenie krwi podczas chodzenia.
• Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie 

rezystancji.
• Opór elektryczny: 1 x 105Ω - 1 x 107Ω zgodnie z DIN 61340-5-1.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Temperatura robocza: od -40°C do + 80°C.
• Fazowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo.

M
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Wymiary Niebieski Szary

0,6 m x 1,2 m Kit IS020004KEU IS060004KEU
0,6 m x 1,5 m Kit IS020005KEU IS060005KEU
1,2 m x metr bieżący IS020003CKEU IS060003CKEU

Wymiary Niebieski Szary

0,6 m x 1,2 m HR020001KEU HR060001KEU
1,2 m x 3 m HR020002KEU HR060002KEU

Wymiary Szary

0,6 m x 0,9 m AS060001KEU
0,9 m x 1,5 m AS060002KEU
0,9 m x metr bieżący AS060003CKEU

Zestaw COBAstat
zawiera:

• Matę podłogową COBAstat.
• Męski zatrzask do podłączenia przewodu uziemiającego.
• Przewód uziemiający 3 m do maty podłogowej.
• Dwie opaski uziemiające na piętę buta.
• Wtyczkę uziemiającą do podłączenia przewodu uziemiającego do 

gniazda.

Zestaw HR Matting
zawiera:

• Matę HR.
• Zatrzask męski do podłączenia wspólnego przewodu uziemienia.
• Opaskę nadgarstkową z zatrzaskiem męskim 10 mm do łączenia przewodu 

spiralnego.
• Przewód spiralny z zatrzaskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm  

o długości 1,8 m.
• Przewód uziemiający z zatrzaskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm 

włącznie z gniazdem bananowym 4 mm – długość 4,5 m.
• Wtyczkę uziemiającą do podłączenia przewodu uziemiającego do gniazda.

Zestaw Benchstat
zawiera:

• Matę Benchstat.
• Zatrzask męski do podłączenia wspólnego przewodu uziemienia.
• Opaskę nadgarstkową z zatrzaskiem męskim 10 mm do łączenia 

przewodu spiralnego.
• Przewód spiralny z zatrzaskiem męski 10 mm i żeńskim 10 mm o długości 

1,8 m.
• Przewód uziemiający z zatrzaskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm 

włącznie z gniazdem bananowym 4 mm – długość 4,5 m.
• Wtyczkę uziemiającą do podłączenia przewodu uziemiającego do 

gniazda.
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Wymiary Nr produktu Waga

0,6 m x 1,2 m x 3 mm ESDF010005 2,95 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Guma

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 3 mm

Kraj pochodzenia: Chiny

Dodatkowe właściwości: >10ᵌ <10⁵ Ω/m²

Gumowa mata podłogowa ESD
• Produkowana z czarnej gumy.
• Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
• Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
• Rezystancja powierzchniowa: 1 x 103Ω - 1 x 105Ω.

M
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Wymiary Nr produktu Waga

0,6 m x 1,2 m x 2 mm ESDB010005 2,25 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Guma

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 2 mm

Kraj pochodzenia: Chiny

Dodatkowe właściwości: >10ᵌ <10⁵ Ω/m²

Gumowa mata stołowa ESD
• Produkowana z czarnej gumy.
• Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
• Odporna na roztopioną cynę lutowniczą.
• Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
• Powierzchnia rozpraszająca światło.
• Rezystancja powierzchniowa: 1 x 103Ω - 1 x 105Ω.
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Szary Waga

0,6 m x 1,2 m x 2 mm CBF010004 2,45 kg

Materiał: Guma Neoprenowa

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 2 mm

Kraj pochodzenia: Chiny

Dodatkowe właściwości: >107 <109 Ω/m²

Mata przewodząca  
z gumy neoprenowej
• Stosowana na podłogach i stołach.
• Produkowana z gumy neoprenowej.
• Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
• Odporna na roztopioną cynę lutowniczą.
• Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
• Powierzchnia rozpraszająca światło.
• Rezystancja powierzchniowa: 1 x 107Ω - 1 x 109Ω. 

M
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Szary Zielony Waga

0,6 m x 1,2 m x 2 mm CDR060004 CDR040004 2,35 kg

Materiał: Guma

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 2 mm

Kraj pochodzenia: Chiny

Dodatkowe właściwości: >107 <109 Ω/m²

Dostępne kolory

Szary Zielony

Mata przewodząca stołowa
• Dwuwarstwowa gumowa mata przewodząca:

1. Górna powierzchnia rozpraszająca o grubości 0,5 mm, w kolorze 
szarym lub zielonym.

2. Dolna powierzchnia przewodząca o grubości 1,5 mm, w kolorze 
czarnym.

• Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
• Odporna na roztopioną cynę lutowniczą.
• Powierzchnia rozpraszająca światło.
• Rezystancja powierzchniowa: 1 x 107Ω - 1 x 109Ω.
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Produkt Nr produktu Waga

Opaska nadgarstkowa HR000007 0.05 kg

Uziemienie stopy HR000008 0.05 kg

Przewód spiralny HR000006 0.05 kg

Wspólny przewód uziemiający HR000005 0.05 kg

Przewód uziemiający 3m HR000011 0.05 kg

Wtyczka EU HR000009 0.05 kg

1. Opaska nadgarstkowa
Wristbands

• Elastyczne, regulowane opaski na nadgarstek o wzorze szydełkowym.
• Wygodne i funkcjonalne.
• Trwałość wynikająca z najwyższej jakości.
• Srebrne pojedyncze włókna typu zapewniające doskonały kontakt  

ze skórą.
• Opaska przystosowana do połączenia z przewodem uziemiającym  

za pośrednictwem wtyku 10 mm.
• Produkt spełnia lub przekracza wymagania normy IEC61340-5-1

2. Uziemienie stopy
Heel Grounder

• Przeznaczone do uziemienia operatora na odpowiedniej przewodzącej 
lub rozpraszającej posadzce.

• Wyprodukowane z trwałej oraz wytrzymałej gumy, do wszystkich 
rodzajów i rozmiarów obuwia.

• Klapka przewodząca zapewnia dobry i niezawodny kontakt ze skórą.
• Zaleca się stosowanie dwóch uziemień, aby zapewnić całkowite  

i nieprzerwane bezpieczeństwo antystatyczne.
• Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ gwarantujący bezpieczeństwo 

operatora.

3. Przewód spiralny
Coil Cord

• Przewód spiralny z polietylenu z pamięcią kształtu (eliminuje supły).
• Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ gwarantujący bezpieczeństwo 

operatora.
• Podłączanie za pomocą dwóch zatrzasków 10 mm.
• Długość: 1,8 m.

4. Wspólny przewód 
uziemiający
Common Point Ground Wire

• Zawiera dwa zatrzaski żeńskie 10 mm na zakończeniach do podłączenia 
do zatrzasków męskich 10 mm znajdujących się na wtyczce uziemiającej 
i macie.

• Gniazdo bananowe 4 mm do podłączenia przewodu spiralnego 
operatora.

• Przewód o długości 4,5 m – wygodne podłączenie do wtyczki 
uziemiającej.

5. Przewód uziemiający 
do mat podłogowych
Floor Mat Grounding Wire

• Zawiera zatrzask żeński 10 mm na obu zakończeniach do podłączenia 
do maty i wtyczki uziemiającej.

• Wyposażony w wewnętrzny rezystor 1 MΩ.
• Długość: 3 m.

6. Wtyczka do podłączenia 
uziemienia
UK Earth Bonding Plug

• Idealna do zastosowania jako punkt uziemiający mat stołowych/
podłogowych i personelu.

• Zawiera zatrzask męski 10 mm do podłączenia przewodu uziemiającego.
• Wtyczka odpowiada standardom sieciowym w Europie kontynentalnej.
• Zawiera rezystor 1 MΩ.
• Dostępna również: UK Earth Bonding Plug – Wtyczka do podłączenia 

uziemienia, wersja brytyjska. O dalsze informacje prosimy zwrócić się 
do naszego biura sprzedaży.
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Taśmy i farby podłogowe 
Definiowanie ryzyka i zwiększanie bezpieczeństwa
   
Taśmy podłogowe i ostrzegawcze są prostym, ale skutecznym 
sposobem na zaznaczanie stref niebezpiecznych lub ich granic. Nasze 
wysokiej jakości taśmy oraz farby do malowania linii są wykorzystywane  
w obszarach domowych, budynkach użyteczności publicznej, jak również 
w szeroko pojętym sektorze przemysłowym i budowlanym. W tej grupie 
produktów oferujemy także taśmy i nakładki antypoślizgowe na schody  
i podłogi wyłożone kafelkami. Proste, skuteczne i łatwe do zastosowania.
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Trwała Czarny Niebieski Czerwony Zielony

750 ml QLL00001P QLL00002P QLL00003P QLL00004P

Szary Żółty Biały Pomarańczowy

QLL00005P QLL00007P QLL00013P QLL00017P

4-6 tygodni Czarny Niebieski Czerwony Zielony

750 ml QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P

3 miesiące Czarny Niebieski Czerwony Zielony

750 ml QLS00001P QLS00002P QLS00003P QLS00004P

Szary Żółty Biały Pomarańczowy

QLT00005P QLT00007P QLT00013P QLT00017P

Szary Żółty Biały Pomarańczowy

QLS00005P QLS00007P QLS00013P QLS00017P

Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia: Chiny

Farba do oznakowania 
trwałego
Line Marking Paint

• Odporna i szybkoschnąca farba do oznakowania trwałego dostępna  
w szerokiej gamie kolorów.

• Do oznaczania i malowania linii na parkingach, magazynach, składach, 
kortach tenisowych – obszarach zewnętrznych i wewnętrznych, 
betonie, asfalcie i materiałach kompozytowych.

• Farba w aerozolu na bazie akrylu nie zawiera CFC, ksylenu i ołowiu.
• Czas schnięcia: około 20 minut.
• Puszka (750 ml) wystarcza na oznaczenie paska o szerokości 50 mm  

i długości 75-100 mb.

Farba do oznakowania 
tymczasowego
Temporary Line Marking Paint

• Farba stopniowo tracąca barwę w szerokiej gamie kolorów.
• Stopniowo zanika w ciągu 4-6 tygodni.
• Farbę można usunąć za pomocą wody i szczotki.
• Farba w aerozolu na bazie akrylu nie zawiera CFC, ksylenu i ołowiu.
• Czas schnięcia: 5 minut.

Farba odporna na warunki 
atmosferyczne
Survey Paint

• Farba pozostaje na powierzchni do 3 miesięcy.
• Odporna na warunki atmosferyczne.
• Farba w aerozolu na bazie akrylu nie zawiera CFC, ksylenu i ołowiu.
• Czas schnięcia: 5 minut.

Taśm
y i farby podłogow

e 
71



Aplikatory Czarny Waga

Ręczny QLA000001 0,50 kg
Kołowy (1 puszka) QLA000002 5,00 kg
Kołowy (2 puszki) QLA000003 6,00 kg

Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia: Chiny

Aplikator do farby
• Możliwość łatwego, szybkiego i precyzyjnego nakładania 

wszystkimi rodzajami farb w aerozolu.
• Dostępna wersja:

1. Ręczna – do małych powierzchni. Waga: 0,5 kg.
2. Kołowa (1 puszka) – szerokość znakowania 70-75 mm. Waga: 5 kg.
3. Kołowa (2 puszki) – szerokość znakowania 100-130 mm. Waga: 6 kg.

• Aplikatory kołowe zwiększają wydajność pracy.

Kołowy

Ręczny
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Gripfoot
Taśmy, listwy oraz płytki  
o właściwościach antypoślizgowych

• Produkty antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej – odporne na 
ścieranie, z podłożem samoprzylepnym, dostępne w postaci:
1. Taśm – uniwersalność zastosowań na powierzchniach 

podłogowych, w maszynach, pojazdach i na statkach.
2. Listw (prostokątne) – przeznaczone do stosowania na stopniach  

i schodach.
3. Płytek (kwadratowe) – doskonale zwiększają 

bezpieczeństwo na podłogach wyłożonych płytkami.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R13.
• Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu 

– po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
• Odporność na warunki środowiskowe – możliwość 

stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
• Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych 

powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.

Zielony

Dostępne kolory

Wersje ostrzegawcze

Płytki Czarny

140 mm x 140 mm (10 sztuk) GF010005

Listwy Czarny

152 mm x 610 mm (10 sztuk) GF010006

Clear Czarny/Żółty Czerwony/Biały
GF120002 GF010702 GF031002

Taśmy Żółty Czerwony Zielony Luminous
50 mm x 18,3 m GF070002 GF030002 GF040002 GF110002

Specyfikacja techniczna

Materiał: Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany  
z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji 
klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony 
w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.

Wykończenie powierzchni: Ziarnista

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Odporność chemiczna: Brak

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne / zewnętrzne.

Odporność na  
promieniowanie UV: Tak

Typowe zastosowania: Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.

Metoda instalacji: Przykleić do podłoża.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R13).

Kraj pochodzenia: Tajwan

Przyczepność powłoki: 2,5 kg/1”

Grubości powłoki: 1,0 mm ±0,05 mm.

Pozostałości 
rozpuszczalnika: 0.01

Opór oddzielania: 13 kg/m2

Taśmy Czarny Taśmy Czarny

25 mm x 18,3 m GF010001 102 mm x 18,3 m GF010003

50 mm x 18,3 m GF010002 152 mm x 18,3 m GF010004

Taśm
y i farby podłogow
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Specyfikacja techniczna

Materiał: Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany  
z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji 
klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony 
w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.

Wykończenie powierzchni: Ziarnista

Temperatura robocza: od -10°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne / zewnętrzne.

Odporność na  
promieniowanie UV: Tak

Typowe zastosowania: Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.

Metoda instalacji: Przykleić do podłoża.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R13).

Kraj pochodzenia: Tajwan

Przyczepność powłoki: 2,5 kg/1”

Grubości powłoki: 1,0 mm ±0,05 mm.

Pozostałości rozpuszczalnika: 0.01

Opór oddzielania: 13 kg/m2

Wymiary Czarny Waga

50 mm x 18,3 m GF010002C 1,00 kg

102 mm x 18,3 m GF010003C 1,45 kg

152 mm x 18,3 m GF010004C 2,40 kg

140 mm x 140 mm GF010005C 0,15 kg

152 mm x 610 mm GF010006C 0,70 kg

Gripfoot Special
Foliowane podłoże dopasowuje się 
do nieregularnych powierzchni

• Taśmy, listwy oraz płytki antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej.
• Samoprzylepne foliowane podłoże można dopasowywać do 

dowolnych kształtów i nieregularnych powierzchni.
• Doskonałe rozwiązanie w przypadku powierzchni  

o wypukłych, zakrzywionych i nieregularnych wzorach.
• Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu 

– po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
• Odporność na warunki środowiskowe – możliwość 

stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
• Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych 

powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R13.
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Antypoślizgowa 
nakładka aluminiowa
Odczuwalny wzrost bezpieczeństwa

• Taśma antypoślizgowa na podłożu aluminiowym.
• Znacznie redukuje ryzyko poślizgnięcia na schodach 

lub metalowych platformach kratowych.
• Łatwy montaż – możliwość przymocowania za pomocą 

śrub, wkrętów, zacisków lub gwoździ.
• Dostępne pojedynczo lub w opakowaniach po 5 sztuk.

Wymiary Czarny Czarny/Żółty Waga

625 mm x 114 mm GF010011 GF010711 0,40 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany  
z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji 
klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony 
w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.

Wykończenie powierzchni: Ziarnista

Typowe zastosowania: Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.

Kraj pochodzenia: Tajwan

Taśm
y i farby podłogow
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COBAtape
Taśma podłogowa do znakowania obszarów

• Samoprzylepna taśma podłogowa z PCV do wyklejania podłóg i ścian.
• Przeznaczona do oznaczania szlaków i ciągów komunikacyjnych, 

dróg transportowych, dróg ewakuacyjnych, miejsc 
niebezpiecznych i innych mogących stanowić zagrożenie.

• Stosowana na terenie fabryk, magazynów, zakładów 
produkcyjnych i innych obszarów przemysłowych.

• Biała wersja jest często stosowana na obiektach rekreacyjnych.
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża – po naklejeniu nie utrudnia 

poruszania się.

Wymiary Czarny Zielony Niebieski Waga
50 mm x 33 m TP010002 TP040002 TP020002 0,35 kg

Ostrzegawcze Czerwony/Biały Czarny/Żółty Biały/Zielony Waga
50 mm x 33 m TP130302 TP010702 TP130402 0,35 kg

Czerwony Żółty Biały Waga
TP030002 TP070002 TP130002 0,35 kg

Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia: Tajwan

Dostępne kolory

Ostrzegawcze
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Specyfikacja techniczna Taśma ostrzegawcza
Oznaczenie obszarów stwarzających zagrożenie

• Mocna taśma polietylenowa o długości 500 m.
• Ostrzegawcza, biało-czerwona, jednostronna, nieprzylepna.
• Stosowana do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych  

w przemyśle budowlanym (wykopy, place budów).

Wymiary Czerwony/Biały Waga

76,2 mm x 500 m BT130301 1,80 kg

Materiał: Polietylen

Długość rolki: 500 m

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne / zewnętrzne.

Typowe zastosowania: Szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym.

Kraj pochodzenia: Tajwan

Taśm
y i farby podłogow
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Podłogi 
Zewnętrzne i wewnętrzne okładziny podłogowe

  
Nasza ekspansja na rynku produktów podłogowych przyniosła ze sobą 
wachlarz produktów do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. 
COBAGRiP® – linia produktów antypoślizgowych wyprodukowanych  
z włókna szklanego i żywicy poliestrowej (GRP – ang. glass reinfored 
plastic) to rozwiązanie popularne w strefach zewnętrznych  
i wewnętrznych, celem zwiększenia bezpieczeństwa w niesprzyjających 
warunkach pogodowych (śnieg, lód, mokra nawierzchnia). Nasze opcje  
z GRP obejmują arkusze, nakładki na schody i krawędzie schodów. Ponadto, 
nasza oferta modułowych płytek podłogowych z PVC została wzbogacona 
o kolekcję Tough-Lock Naturals, stanowiącą stylową alternatywę dla 
klasycznego “lastryko”.
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Właściwości antypoślizgowe
Seria produktów GRP została przebadana pod kątem odporności 
na poślizg. Badania poślizgu na podjazdach do klasy R13, zgodne  
z normą DIN 51130: 2010. Badanie poślizgu „Pendulum Test” zgodnie  
z normą BS 7976-2:2002:

• PTV 79 w warunkach suchych
• PTV 73 w warunkach mokrych

Heavy Czarny Szary Żółty Waga

1,2 m x 2,4 m - 5 mm GRP010001 GRP060001 GRP070001 23,60 kg

1,2 m x 1,2 m - 5 mm GRP010002 GRP060002 GRP070002 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 5 mm GRP010003 GRP060003 GRP070003 7,70 kg

Light Czarny Szary Żółty Waga

1,2 m x 2,4 m - 3 mm GRP010001L GRP060001L GRP070001L 17,00 kg

1,2 m x 1,2 m - 3 mm GRP010002L GRP060002L - 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 3 mm GRP010003L GRP060003L - 6,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Włókno szklane, żywica poliestrowa, 
grys z tlenku glinu.

Wysokość produktu: 3 mm lub 5 mm

Metoda instalacji: Klejenie lub przykręcenie do powierzchni.

Metoda czyszczenia: COBAGRiP powinna być niemal bezobsługowa 
w większości środowisk zewnętrznych. 
Działanie żywiołów będzie miało na COBAGRiP 
efekt czyszczący. Wskazane może być mycie i 
płukanie co jakiś czas  
w roztworze łagodnego detergentu w celu 
przywrócenia estetycznego wyglądu.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: R13 zgodnie z BS 7976-
2:2002 
• PTV 79 w warunkach suchych 
• PTV 73 w warunkach mokrych

Ognioodporność: EN 9239-1:2010

Kraj pochodzenia: Chiny

COBAGRiP®

COBAGRiP to seria arkuszy, nakładek na schody i krawędzi schodów, 
odpornych na promieniowanie UV, o wysokich właściwościach 
antypoślizgowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, o wysokiej 
odporności na ścieranie. Jest to doskonałe rozwiązanie zapewniające 
bezpieczeństwo na gładkich powierzchniach, takich jak: chodniki, parkingi, 
ciągi komunikacyjne, platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.

Powierzchnia pokryta grysikiem z węglika krzemu (korund), zapewnia 
skuteczną przyczepność i jest odporna na większość rozpuszczalników  
i środków chemicznych. Seria COBAGRiP produkowana jest  
z wykorzystaniem materiałów ognioodpornych. Prosta  
w instalacji – wystarczy przykleić lub przykręcić do istniejącej 
powierzchni posadzki. COBAGRiP stanowi ekonomiczne 
rozwiązanie naprawcze dla uszkodzonych lub śliskich podłóg. 
Materiał łatwy w utrzymaniu czystości (mycie ciśnieniowe).

Arkusze COBAGRiP Heavy
• Trwałe arkusze wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
• Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe 

– powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
• Odporność na działanie wózków widłowych i lekkich pojazdów.
• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
• Doskonałe rozwiązanie w obszarach o wysokim 

ryzyku poślizgnięcia: mokrych i zaolejonych.
• Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
• Produkt dostępny w kolorze: czarnym, szarym, 

żółtym – spełnia wymogi DDA.
• Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić 

lub przykręcić do powierzchni posadzki.
• Stosowanie: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, 

platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.

Arkusze COBAGRiP Light
• Produkt wytwarzany z 1-milimetrowego elastycznego arkusza GRP.
• Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe 

– powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
• Doskonale sprawdza się na falistych podłożach.
• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
• Doskonałe rozwiązanie w obszarach mokrych  

i zaolejonych oraz w przemyśle spożywczym.
• Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
• Produkt dostępny w kolorze: czarnym, szarym 

i żółtym – spełnia wymogi DDA.
• Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić 

lub przykręcić do powierzchni posadzki.
• Stosowanie: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, 

platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.
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Nakładki GRP na krawędzie

Nakładki GRP na schody

Specyfikacja techniczna

Nakładki GRP na schody Czarny/Żółty Czarny/ biały Waga

3 m x 345 mm x 55 m GRP010701S GRP010131S 6,60 kg

2 m x 345 mm  x55 mm GRP010702S GRP010132S 4,40 kg

1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S 3,30 kg

1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S 2,20 kg

Nakładki GRP na krawędzie Żółty Waga

3 m x 55 mm x 55 m GRP070001N 1,80 kg

2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N 1,20 kg

1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N 0,90 kg

1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N 0,60 kg

Materiał: Włókno szklane, żywica poliestrowa, 
grys z tlenku glinu.

Wysokość produktu: 5 mm

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne / zewnętrzne.

Metoda czyszczenia:

COBAGRiP powinna być niemal bezobsługowa 
w większości środowisk zewnętrznych. Działanie 
żywiołów będzie miało na COBAGRiP efekt czyszczący. 
Wskazane może być mycie i płukanie co jakiś czas w 
roztworze łagodnego detergentu w celu przywrócenia 
wyglądu.

Dodatkowe właściwości:
Antypoślizgowość: R13 zgodnie z BS 7976-2:2002 
• PTV 79 w warunkach suchych 
• PTV 73 w warunkach mokrych

Ognioodporność: EN 9239-1:2010

Kraj pochodzenia: Chiny

Nakładki GRP na schody
COBAGRiP Stair Tread

• Trwałe nakładki wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
• Produkt pozwala całkowicie pokryć obszar schodów wewnętrznych/

zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
• Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe 

– powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
• Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130: 2010, klasa R13.
• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
• Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
• Kontrastowy kolor „nosków” spełnia wymagania DDA.
• Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić 

lub przykręcić do powierzchni.
• Możliwość stosowania wraz z arkuszami COBAGRiP Heavy.

Nakładki GRP na krawędzie
COBAGRiP Nosing

• Trwałe osłony na krawędzie schodów wytwarzane 
z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.

• Stosowanie: na nowo wybudowanych lub istniejących 
schodach wewnętrznych/zewnętrznych w zakładach 
pracy i miejscach użyteczności publicznej.

• Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe 
– powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).

• Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130: 2010, klasa R13.
• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
• Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
• Żółty kolor zapewnia widoczność zgodną z wymaganiami DDA.
• Standardowo fazowana tylna krawędź 

dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
• Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić 

lub przykręcić do powierzchni.
• Możliwość stosowania wraz z arkuszami COBAGRiP Heavy.
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Dostępne kolory

Studded Tile
Trwała, gumowa płytka podłogowa 
o wzorze monetowym

• Wysoce wytrzymała płytka podłogowa z gumy naturalnej/
syntetycznej o wzorze monetowym.

• Często stosowana w obszarach o charakterze komercyjnym i publicznym.
• Wypukły wzór zapewnia właściwości antypoślizgowe.
• Szeroka gama kolorów.
• Nie zawiera PVC, plastyfikatorów ani formaldehydu.
• Klasyfikacja ogniowa: EN13501-1, klasa: Cfl-s1.

Wymiary płytki Czarny Jasnoszary Ciemnoszary Waga

485 mm x 485 mm 
(+/- 1 mm) SRTA104 SRTA105 SRTA106 1,25 kg

Wymiary płytki Niebieski Perłowy Waga

485 mm x 485 mm (+/- 1 mm) SRTA116 SRTA117 1,25 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Guma naturalna/syntetyczna

Wysokość produktu: 2,5 mm

Ognioodporność: EN13501-1 klasa C(fl) s1

Kraj pochodzenia: Chiny

Czarny Jasnoszary

Ciemnoszary Niebieski

Perłowy

Podłogi 
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Tough-Lock Eco
Ekonomiczne płyty podłogowe

• Płytki systemowe o wzorze monetowym wytwarzane 
w 100% z odzyskiwanego PCV.

• Stosowane w każdych warunkach przemysłowych i komercyjnych.
• Skuteczne rozwiązania do renowacji podłóg – np. uzupełnienie 

uszkodzonych powierzchni.
• Produkt wytrzymuje ciężar większości wózków widłowych.
• Łatwy montaż płytek systemowych poprzez łączniki typu puzzle.
• Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
• Opcjonalnie dostępne krawędzie oraz krawędzie z narożnikami.

Wymiary Czarny Waga

500 mm x 500 mm (zestaw 4 sztuk) TLS010001E 6,60 kg

Wymiary Czarny Waga

Krawędź 500 mm (zestaw 4 sztuk) TLE010001E 1,25 kg

Krawędź/Narożnik 500 mm (zestaw 4 sztuk) TLC010001E 1,25 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Odzyskiwane PCV (100%).

Wykończenie powierzchni: Monetowy (pastylkowy)

Wysokość produktu: 5 mm

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do ciężkich i lekkich zastosowań 
przemysłowych, jak również lokalizacji handlowych.

Metoda instalacji: Łączenie puzzlowe

Akcesoria: Fazowana krawędź

Kraj pochodzenia: Chiny

Krawędź
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Tough-Lock
Wyjątkowo wytrzymałe płyty modułowe z PCV

• Płytka systemowa wytwarzana w 100% z trwałego PCV.
• Dostępne w szerokiej gamie kolorów i dwóch 

wzorach – monetowym lub teksturowanym.
• Skuteczne rozwiązania do renowacji podłóg, np. uzupełnienie 

uszkodzonych powierzchni.
• Stosowane w każdych warunkach przemysłowych i budynkach 

komercyjnych: magazyny, warsztaty, hale przemysłowe, centra handlowe, 
sklepy, obiekty sportowe, sale wystawiennicze, dworce, lotniska.

• Produkt wytrzymuje ciężar większości wózków widłowych.
• Łatwy system łączenia – montaż płytek i krawędzi 

poprzez łączniki typu puzzle.
• Temperatura robocza: od -20°C do +60°C.
• Na życzenie dostępna wersja ESD lub antystatyczna.

Dostępne kolory - Monetowa

Specyfikacja techniczna

Materiał: PVC SGI1.45

Wykończenie powierzchni: Monetowa/Teksturowana

Wysokość produktu: 5 mm lub 7 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: Odporność na większość środków chemicznych.

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do ciężkich i lekkich 
zastosowań przemysłowych, jak 
również lokalizacji handlowych.

Metoda instalacji: Łączenie puzzlowe

Akcesoria: Fazowana krawędź

Dodatkowe właściwości: Właściwości antypoślizgowe ASTMC 1028/89

Ognioodporność: EN13501-1 klasa Bfl-s1.

Kraj pochodzenia: Irlandia

Zielony

Czarny Szary Niebieski

Czerwony Żółty

Monetowa Czarny Szary Niebieski

0.5m x 0.5m x 7mm TLS010002H TLS060002H TLS020002H

0.5m x 0.5m x 5mm TLS010001H TLS060001H -

Czerwony Zielony Żółty

TLS030002H TLS040002H TLS070002H
Teksturowana Czarny Szary Czerwony

0.5m x 0.5m x 5mm TLT010003H TLT060003H TLT030003H
Zielony Żółty

TLT040003H TLT070003H

Teksturowana Czarny Szary Niebieski

0.5m x 0.5m x 7mm TLT010002H TLT060002H TLT020002H
Czerwony Zielony Żółty

TLT030002H TLT060002H TLT070002H
Dostępne kolory - Teksturowana

Zielony

Czarny Szary Niebieski

Czerwony Żółty
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Wydajność VS45 Waga

12 kg pojemnik pokrywa ok. 40 m2 AD000003 12,45 kg

5 kg pojemnik pokrywa ok. 16 m2 AD000004 5,35 kg

Specyfikacja techniczna

Wydajność G19 Waga

10 kg pojemnik pokrywa ok. 20 m2 AD000001 10,40 kg

5 kg pojemnik pokrywa ok. 10 m2 AD000002 5,35 kg

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Adesilex VS45
• Klej akrylowy na bazie wody doskonały do montażu posadzek gumowych.
• Do stosowania wewnętrznego na podłożach chłonnych 

w obszarach o średnim natężeniu ruchu pieszego.

Adesilex G19
• Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg gumowych, PCV  

oraz linoleum.
• Do stosowania w niechłonnych lub czułych na zawilgocenie obszarach – 

zewnętrznych oraz wewnętrznych.
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Knee-Saver
Większy komfort, ochrona kolan

• Podkładka wytwarzana z mieszanki pianki nitrylowej 
oraz PCV o zamkniętych komórkach.

• Odporność na oleje i środki chemiczne.
• Redukuje ból kolan oraz obciążenie dolnych partii kręgosłupa 

podczas klęczenia na twardych powierzchniach.
• Stosowana podczas prac monterskich, serwisowych i domowych – 

zewnętrznych i wewnętrznych.
• Lekkość i poręczność – wbudowana rączka dla łatwego noszenia.

Wymiary Nr produktu Waga

530 mm x 360 mm KS010001 0,35 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Pianka nitrylowa

Wysokość produktu: 25 mm

Kraj pochodzenia: Chiny

Podłogi 
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A B

Wymiary PET Waga PC Waga

0,9 m x 1,2 m (kształt B) Dywan CMC00001PEL 4,00 kg CMC00001PCL 3,70 kg

0,9 m x 1,2 m (kształt A) Dywan CMC00001PES 4,00 kg CMC00001PCS 3,50 kg

1,2 m x 1,5 m (kształt B) Dywan CMC00002PEL 7,00 kg CMC00002PCL 5,20 kg

1,2 m x 1,5 m (kształt A) Dywan CMC00002PES 7,00 kg CMC00002PCS 6,00 kg

1,2 m x 2 m (kształt A) Dywan CMC00003PES 8,10 kg CMC00003PCS 9,00 kg

0,9 m x 1,2 m (kształt B) Podłoga CMH00001PEL 3,50 kg CMH00001PCL 3,00 kg

0,9 m x 1,2 m (kształt A) Podłoga CMH00001PES 3,50 kg CMH00001PCS 3,00 kg

1,2 m x 1,5 m (kształt B) Podłoga CMH00002PEL 7,00 kg CMH00002PCL 5,00 kg

1,2 m x 1,5 m (kształt A) Podłoga CMH00002PES 7,00 kg CMH00002PCS 5,00 kg

1,2 m x 2 m (kształt A) Podłoga CMH00003PES 7,00 kg CMH00003PCS 7,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: 100% tereftalan poliestru lub 100% poliwęglan

Wysokość produktu: 2 mm lub 2,5 mm

Kraj pochodzenia: Niemcy

Wersja na twarde podłogi

Wersja na dywany

Mata pod krzesło (PC)
Wyjątkowo trwała ochrona podłogi

• Materiał wykonany z poliwęglanu (PC) o wysokiej odporności na uderzenia.
• Dostępna w wersjach na twarde podłogi i dywany.
• Możliwość wyboru spośród dwóch kształtów i wymiarów.
• Dobre właściwości antypoślizgowe.
• Nie zawiera winylu.
• Doskonałe rozwiązanie dla alergików.
• Możliwość stosowania przy ogrzewaniu podłogowym.

Mata pod krzesło (PET)
Przyjazna środowisku

• Produkt wytwarzany w 100% z odzyskiwanego politereftalanu etylenu 
(PET).

• Dostępna w wersjach na twarde podłogi i dywany.
• Możliwość wyboru spośród dwóch kształtów i wymiarów.
• Nie zawiera winylu.
• Po zużyciu materiał podlega pełnemu recyklingowi.
• Dobre właściwości antypoślizgowe.
• Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, porysowaniem 

i zniszczeniem.
• Łatwość czyszczenia.
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COBAguard Podłogi Dywany Waga

0,6 m x 25 m CGH00001 CGC00001 1,50 kg

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002 2,00 kg

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003 2,00 kg

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004 6,00 kg

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005 4,00 kg

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006 8,00 kg

COBAguard Universal Bez logo Waga

0,6 m x 10 m CGU00001 1,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Folia PE (LDPE i LLDPE)

Wykończenie powierzchni: Gładka

Grubość: 90 μm (dywany), 50 μm (podłogi twarde).

Temperatura robocza: 60°C (160 godzin)

Kraj pochodzenia: Tajwan

Nakładanie: Produkt należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, a także 
ekstremalnymi wartościami temperatury  
i wilgotności; należy przechowywać w pozycji 
pionowej, w oryginalnym opakowaniu. Folię 
należy zastosować w okresie 3 miesięcy od daty 
dostawy. Folię należy usunąć w ciągu 30 dni od 
daty laminowania. Ważne jest przygotowanie 
powierzchni. Aby zapewnić optymalną 
przyczepność podczas stosowania taśmy, podłoże 
powinno być czyste i wolne od pozostałości, 
takich jak kurz i olej. Nie naciskać zbyt mocno 
podczas stosowania. Może to spowodować 
oderwanie końca taśmy. W przypadku stosowania 
na powierzchniach poddanych działaniu oleju 
maszynowego, starannie odtłuścić powierzchnię. 
Wszelkie pozostałości spowodują zanieczyszczenie 
powierzchni i mogą pozostawić resztki kleju.

Przyczepność powłoki: 1,000-2,000 g/50 mm

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥45 N/mm

Wydłużenie: ≥300%

Temperatura nakładania: Zimno mogą wpływać na wytrzymałość na 
odrywanie. Folię należy stosować  
w temperaturze pokojowej (10°C do 30°C).

Universal
Materiał: Folia PE (LDPE i LLDPE)

Wykończenie powierzchni: Gładka

Grubość: 80 μm

Temperatura robocza: 60°C (160 godzin)

Typowe zastosowania: Dywany, panele, ceramika, szkło.

Ognioodporność: BS 4790:1987

Kraj pochodzenia: Kanada

Temperatura nakładania: Zimno mogą wpływać na wytrzymałość na 
odrywanie. Folię należy stosować  
w temperaturze pokojowej (10°C do 30°C).

COBAguard
Samoprzylepna folia ochronna

• Samoprzylepna polietylenowa folia ochronna 
do podłóg twardych i dywanów.

• Zabezpieczanie przed zabrudzeniami podczas prac 
remontowych, budowlanych i malarskich – w pomieszczeniach 
domowych, przemysłowych i komercyjnych.

• Folię można stosować w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
w czasie zmiennych warunków atmosferycznych.

• Folia nawinięta na rolkę, zapewnia szybki montaż.
• Możliwość ręcznej instalacji lub za pomocą aplikatora 

w przypadku większych obszarów.
• Nie pozostawia klejących śladów.
• Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS 4790:1987.
• UWAGA: Folia ochronna nie posiada logo COBA Guard w standardzie – 

dostępna opcja z nadrukiem indywidualnym. Zadzwoń po szczegóły.

COBAguard Universal
• Uniwersalna ochrona powierzchni przed farbami  

i odpadami podczas prac malarskich i dekoracyjnych.
• Do stosowania w pomieszczeniach domowych, 

przemysłowych i komercyjnych.
• Przylega do dywanów, podłóg twardych, płytek, szkła.
• Nie pozostawia klejących śladów.
• Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS 4790:1987.

Podłogi 
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Od prestiżowych po ekonomiczne – mamy je wszystkie
  

Znaczenie trwałego, funkcjonalnego i dobrze dopasowanego systemu wycieraczek 
wejściowych jest bardzo duże. Nasza bogata oferta wycieraczek systemowych 
i obiektowych pozwala na wyposażenie niemal każdego budynku i dopasowanie 
rozwiązań do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klientów. 
Począwszy od najwyższej jakości produktów tworzonych na zamówienie, poprzez 
aluminiowe systemy wejściowe będące częścią linii Plan, a kończąc na matach 
mających na celu wspieranie wysokojakościowej inżynierii. Produkty podłogowe 
marki COBA to niezastąpione rozwiązanie dla nowych lub odnowionych projektów.

Systemy wycieraczek  
wejściowych
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DC

A

B

4mm

40mm
D

C

A

B

17mm

30mm

Seria PLAN 
Produkty z serii PLAN to wysokiej jakości stylowa linia systemów mat 
wejściowych z aluminium, wykonywana na zamówienie. Stanowi idealne 
rozwiązanie dla każdej strefy wejściowej  
o bardzo dużym natażęniu ruchu. Maty systemowe PLAN nadają szyku 
dowolnej strefie wejściowej i są najczęściej wybieraną opcją wśród 
architektów i generalnych wykonawców, którzy wybierają je do wielu 
prestiżowych projektów.

Alba 

Opcje wkładek

Akcesoria wykończeniowe

Profil 
najazdowy niski

Profil ‘T’ 
standard

Aluminiowa listwa
wykończeniowa

Profil ‘T’ niski Profil ramowy 
do montażu
w zagłębieniach

Pasek do rozbudowy

Profil

Profil niski Profil standardowy

Materiały

A Wkładka dywanowa/PVC C Elastyczny konektor PVC

B Aluminium D Warstwa piankowa

DC

A

B

D

C

A

B

Materiał: Profile aluminiowe. Łączniki PVC. Wkładki: 
poliamidowe, polipropylenowe lub PVC.

Wykończenie powierzchni: 3 możliwości: poliamid, polipropylen lub PVC.

Wysokość produktu: 10 mm lub 17 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Zalecane środowisko pracy: Mokre i suche.

Typowe zastosowania: Druga lub trzecia strefa wejściowa.

Metoda instalacji: Na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane 
krawędzie) lub osadzanie we wpuście.

Dodatkowe właściwości: Równomierne obciążenie podłogi  
14,36 KN/m2. Obciążenie koła: 159 kg.

Ognioodporność: Wkładki: EN 13501-1: Klasa Cfl-s1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Plan.a
Uniwersalna i ekologiczna aluminiowa 
wycieraczka wejściowa

• Wytrzymały, najwyższej jakości system przeznaczony do 
stosowania w warunkach wysokich obciążeń.

• Profil wykonany z aluminium odzyskiwanego w 30%.
• Elastyczne, a przy tym trwałe połączenia z PVC ułatwiające 

przenoszenie i montowanie produktu.
• Dostępne są cztery wersje powierzchni – 20-milimetrowe 

wkładki dywanowe, gumowe lub szczotkowe.
• Możliwość wyboru jednej lub połączenia kilku wersji powierzchni.
• Atrakcyjne ceny w porównaniu z konkurencyjnymi systemami.
• Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

Needlepunch PVC 

Grafitowy Szary BrązowyNiebieski

GrafitowySzary Czarny

Specyfikacja techniczna

Pełne

Otwarte

Czarny

Brushes

Niski Profil ramowy 
do montażu
w zagłębieniach

System
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A

B
7mm

4mm

15mm

15mm

B04  
Brązowy

B09 
Miętowy

B05 
Żółty

B10 
Niebieski

B02 
Ciemnoszary

B07 
Ciemnozielony

B12 
Czerwony

B03 
Jasnoszary

B08 
Zielony

B13 
Pomarańczowy

B06 
Kokosowy

B11 
Ciemnoczerwony

B01 
Czarny

Plan.b
Wysokiej jakości system szczotek skuteczne 
usuwających zanieczyszczenia

• Trwałe szczotki nylonowe zabudowane w elastycznych profilach PVC 
podlegających w 100% recyklingowi.

• Produkt wytwarzany w 95% z odzyskiwanych materiałów.
• Profile są połączone ze sobą za pomocą elastycznego drutu ze stali 

nierdzewnej.
• Szczotki usuwają pozostałości gleby, piasek i zanieczyszczenia, 

„szczotkując” powierzchnię obuwia.
• Do montażu w zagłębieniach na wycieraczki lub luźnego układania 

(wersja z fazowanymi krawędziami).
• Możliwość stosowania wewnątrz lub na zewnątrz.
• Możliwość wykonania na zamówienie – wybór spośród 13 dostępnych 

kolorów oraz opcja zamieszczenia logo klienta.

Materiały

A 100% PVC

B Szczotki nylonowe

Profil

Specyfikacja techniczna

Materiał: Profile PVC, nylonowe szczotki

Wykończenie powierzchni: Szczotka

Wysokość produktu: 22 mm

Zalecane środowisko pracy: Mokre i suche.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Druga lub trzecia strefa wejściowa.

Metoda instalacji: Osadzanie we wpuście

Ognioodporność: Cfl-S2

Kraj pochodzenia: Holandia

Gwarancja: 3 lata
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15mm

15mm

18mmAB

47mm

17mm

62mm

Plan.c
Odwracalna, aluminiowa wycieraczka 
wejściowa o zamkniętej strukturze

• Wytrzymały system aluminiowy przeznaczony do obszarów wejściowych 
o dużym natężeniu ruchu.

• Dwie opcje powierzchni:
1. gumowe profile z włóknami nylonowymi
2. gumowe profile zdrapujące

• Konstrukcja modułowa ułatwiająca transport i montaż.
• Profile są łączone za pomocą drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.
• Do użytku wewnętrznego.
• Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1.
• Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

AB AB

Materiały

A Profile gumowe

B Aluminium

Profil

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Materiał: Profil gumowy, listwy z aluminium 
i polerowanej gumy

Wykończenie powierzchni: Włókna nylonowe lub czarne wstawki gumowe

Wysokość produktu: 18 mm

Zalecane środowisko pracy: Mokre i suche.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Druga lub trzecia strefa wejściowa.

Metoda instalacji: Osadzanie we wpuście

Akcesoria: Aluminiowy profil najazdowy.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: R10 
Matę można stosować z dwóch stron.

Ognioodporność: EN ISO 9239-1

Kraj pochodzenia: Holandia

Gwarancja: 3 lata

Szary Czarny

Guma

Aluminium profil

System
y w
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Premier płytki
wejściowe
Oferta wysokiej jakości płytek systemowych z PVC z wkładkami 
dywanowymi lub bez. Doskonale sprawdzają się w strefach wejściowych o 
dużym natężeniu ruchu, w tym przede wszystkim w budynkach użyteczności 
publicznej. Uniwersalne, ekonomiczne, łatwe w czyszczeniu i proste w 
montażu – układane „od ściany do ściany”, na powierzchni podłogi lub 
osadzane we wpuście. Co więcej, linia Premier to ekologiczny wybór, 
ponieważ materiał bazowy wytwarzany jest w 100% z odzyskiwanych 
materiałów.

Kolor czarny

Specyfikacja technicznaPremier Rib
Antypoślizgowy „skrobak” do stosowania 
z Premier Plus lub Premier Track

• Idealne rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej przed 
płytkami Premier Plus lub Premier Track.

• Skutecznie zdrapuje i usuwa zanieczyszczenia w miejscach o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

• Prążkowane wkładki gumowe skutecznie minimalizują ryzyko 
poślizgnięcia.

• Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana oraz docinanie 
do dowolnego kształtu.

Materiał: Płytka bazowa PVC w 100%  
z recyklingu oraz gumowe wkładki.

Wykończenie powierzchni: Prążkowane wkładki gumowe.

Wysokość produktu: 12 mm

Gwarancja: 5 lat

Wymiary Opcje Czarny Waga

29 cm x 44 cm Otwarte PR010101 1.4 kg

30 cm x 45 cm Pełne PR010101C
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Dostępne kolory

Antracyt Szary

Premier Plus
• Niezwykle wytrzymałe systemowe płytki wejściowe, skutecznie 

usuwające zanieczyszczenia i wilgoć.
• Idealna do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu.
• Połączenie igłowych wkładek dywanowych i PCV.
• Elastyczność – łatwe docinanie do dowolnego kształtu.
• Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1).
• Płytka bazowa posiada odporność wybarwień na światło:  

BS EN ISO 105-B02:1999.
• Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu: 18 mm

Ognioodporność: EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1)

Gwarancja: 5 lat

Wymiary Opcje Antracyt Szary Waga

29 cm x 44 cm Otwarte PMP010101 PMP010601 1,20 kg

30 cm x 45 cm Pełne PMP010101C PMP010601C 1,20 kg

System
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Premier Track
• Wysoka odporność, najwyższa jakość – doskonałe rozwiązanie do 

wejść i wnętrz o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
• Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
• Idealna do wpustów na wycieraczki wejściowe obiektowe.
• Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV 

zwiększa efektywność usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
• Bezpieczeństwo podczas chodzenia na wysokich obcasach.
• Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
• Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.
• Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły łączy 

się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Antracyt Szary

Brązowy Niebieski

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu: 16 mm

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: BS 7976-2:2002. 
Wytrzymałość: obciążenie do 1000 kg.

Ognioodporność: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2

Gwarancja: 5 lat

Wymiary Opcje Antracyt Niebieski Brązowy Szary Waga

29 cm x 44 cm Otwarte PT010101 PT010201 PT010501 PT010601 1,20 kg

30 cm x 45 cm Pełne PT010101C PT010201C PT010501C PT010601C 1,20 kg
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Premier Surface
Wyjątkowo elegancki i funkcjonalny 
system wejściowy

• Systemowe płytki wejściowe przeznaczone do luźnego układania na 
powierzchni.

• Wgłębienie na wycieraczkę nie jest wymagane – opcjonalnie dostępne 
krawędzie i narożniki do wykończenia maty.

• Idealne rozwiązanie do wejść i wnętrz budynków komercyjnych  
o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.

• Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
• Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa 

efektywność usuwania brudu i wilgoci.
• Łatwy montaż, czyszczenie i wymiana – moduły łączy się za pomocą 

wbudowanego systemu zatrzasków i wykańcza krawędziami  
i narożnikami odpornymi na uderzenia.

• Opcjonalnie: wykładzina dywanowa Aubonne dla zabezpieczenia 
większych powierzchni 3 strefy wejściowej.

• Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
• Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.

Wymiary Antracyt Niebieski Waga

Płytka 30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 0,60 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

Płytka 30 cm x 30 cm PSC010501 PSC010601 0,60 kg

Wymiary Czarny Waga

Krawędzie: 78 mm x 2,0 m PSE00002 1,00 kg

Narożniki: 100 mm x 100 mm PSC00004 0,05 kg

Antracyt Niebieski

Szary Brązowy

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Wysokość produktu: 12 mm

Wydajność produktu: BS 7976-2:2002, Pendulum Test

System
y w

ycieraczek w
ejściow

ych 
95



Treadwell
Podłogowe płytki wejściowe wytwarzane 
z odzyskiwanych materiałów

• Płytki produkowane w 100% z gumy recyklingowej.
• Bardzo dobre rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej.
• Ułożenie płytek we wzór „szachownicy” tworzy stylowy wygląd  

i urozmaica strefę wejściową.
• Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie  

we wpuście.

Wymiary Naturalny Waga

30,5 cm x 30,5 cm TW050001 0.75 kg

Dostępne kolory:

Specyfikacja techniczna

Naturalny

Materiał: Guma recyklingowa 100%
Podłoże: Niepalne, materiałowe

Powierzchnia: Struktura szenilu

Wysokość produktu: 10 mm

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: zgodnie z ASTM 
F1677 (suche>1, mokre 0.98)

Ognioodporność: Radiant Panel, M3 (zgodnie z NFP 92-506).

Wytrzymałość na rozciąganie: Długotrwała > 1500 psi



A B

13 mm

PathMaster
Wszechstronna i elegancka alternatywa dla 
tradycyjnych systemów aluminiowych

• Jednostronny system mat wejściowych typu roll-up do obszarów 
wejściowych o dużym natężeniu ruchu.

• Wysokiej odporności włosie nylonowe z aluminiowymi wkładkami 
skutecznie usuwają wilgoć i zdrapują brud.

• Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb 
maty.

• Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz 
szerokości 1 m, 2 m lub 3 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie 
dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.

• Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, 
korzystając z kątówki lub ręcznej piły.

• Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we 
wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (wersja z fazowanymi 
krawędziami).

Dostępne kolory

Materiały

A Nylon

B Aluminium

Specyfikacja techniczna

Profil

Antracyt Niebieski

Materiał: Nylon, profile aluminiowe.

Podkład: Lateks

Wysokość produktu: 13 mm

Długość rolki: 10 m

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim 
lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Skład runa: 92% powierzchnia nylonowa z 8% polipropylenu

Ognioodporność: Palność przetestowana - Klasa E

Kraj pochodzenia: Belgia

Wymiary Antracyt Waga Niebieski Waga

2 m x 10 m PM010004 75,00 kg PM020004 150,00 kg

2 m x metr bieżący PM010004C 7,50 kg PM020004C 15,00 kg

1 m x 10 m PM010005 75,00 kg PM020005 75,00 kg

1 m x metr bieżący PM010005C 7,50 kg PM020005C 7,50 kg
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Wymiary Antracyt Szary Waga

2 m x 10 m PMB010004 PMB060004 75,00 kg

2 m x metr bieżący (maks. 10 m) PMB010004C PMB060004C 7,5 kg

Dostępne kolory (dostawa 10-20 dni roboczych)

Dostępne kolory (dostawa 30 dni roboczych)

Specyfikacja techniczna

Antracyt Szary

Beżowy Brązowy

Materiał: 100% polipropylen
Podkład: Lateks

Wysokość produktu: 10 mm

Długość rolki: 10 m

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim 
lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Skład runa: 100% polipropylen

Waga runa: 1450 g/m2 ± 7,5%

Kraj pochodzenia: Belgia

PathMaster Budget
Ekonomiczne rozwiązanie – nowoczesny wygląd

• Mata wejściowa typu roll-up do obszarów o dużym natężeniu ruchu.
• Trwała powierzchnia polipropylenowa ułożona naprzemiennie  

z listwami aluminiowymi.
• Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb 

maty.
• Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz 

szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, 
aby otrzymać potrzebną szerokość.

• Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, 
korzystając z kątówki lub ręcznej piły.

• Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we 
wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane 
krawędzie).

• Antypoślizgowe podłoże lateksowe.
• Reakcja na ogień – Klasa E.
• Produkt objęty 2-letnią gwarancją.
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PathMaster Duo
Funkcjonalność i stylowe wzornictwo

• Elegancka mata wejściowa wykonana w 100% z włókien 
polipropylenowych.

• Stosowana w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
• Łatwość czyszczenia – lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się 

zanieczyszczeń w głąb maty.
• Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 20 m oraz 

szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, 
aby otrzymać potrzebną szerokość.

• Możliwość montażu we wpuście lub luźnego układania na powierzchni 
podłogi z opcją fazowanych krawędzi.

Wymiary Antracyt Szary Waga

2 m x 20 m PMD010001 PMD060001 120,00 kg

2 m x metr bieżący (maks. 20 m) PMD010001C PMD060001C 12,00 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Szary

Podkład: Lateks

Wysokość produktu: 13 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim 
lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Skład runa: 100% włókna polipropylenowe z ochroną 
UV i 100% szczotki poliamidowe

Ognioodporność: EN 13501-1: Klasa E

Kraj pochodzenia: Belgia
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Colour OptionsDostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Niebieski

SzaryBrązowy

Materiał: 100% polipropylen

Podkład: Lateksowe/piankowe

Wykończenie powierzchni: Żebrowana

Wysokość produktu: 4,5 mm ± 10%

Waga całkowita: 1350 g/m2

Długość rolki: 30 m

Wysokość runa: 4,5 mm ± 10%

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Waga runa: 900 g/m2

Ognioodporność: EN 13501-1: Klasa Ef1.

Wymiary Antracyt Niebieski Waga

2 m x 30 m TR010006 TR020006 61,00 kg

2 m x metr bieżący TR010006C TR020006C 61,00 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

2 m x 30 m TR050006 TR060006 61,00 kg

2 m x metr bieżący TR050006C TR060006C 61,00 kg

Toughrib Contract
Wytrzymała i skuteczna w usuwaniu zabrudzeń

• Popularny wybór wśród uniwersalnych wycieraczek systemowych 
wejściowych i obiektowych.

• Wytrzymała prążkowana powierzchnia nie tylko wygląda atrakcyjnie, 
lecz także skutecznie usuwa brud i wilgoć.

• Część grzbietowa przechwytuje zabrudzenia i wilgoć, które następnie 
można z łatwością odkurzyć.

• Włosie wykonane w 100% z polipropylenu jest trwałe i nadaje się do 
stosowaniu w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

• Podłoże lateksowe (podstawowe) i pianka żelowa (dodatkowe).
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub 

osadzanie we wpuście.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1.
• Produkt dostępny w rolkach do 30 metrów lub w metrach bieżących.
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Wymiary Antracyt Niebieski Szary Waga

2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001 61,00 kg

2 m x metr bieżący TRD010001C TRD020001C TRD060001C 2,03 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

NiebieskiAntracyt

Szary

Materiał: 100% włókna stabilizowanego na światło UV 
polipropylenu (PP), barwione roztworem

Wykończenie powierzchni: Żebrowana

Wysokość produktu: 4 mm

Waga całkowita: 1920 g/m2

Długość rolki: 25 m

Wysokość runa: 4 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Waga runa: 1150 g/m2

Wydajność produktu: Suchy test poślizgu: EN 14401:2004

Ognioodporność: EN 13501-1: Klasa Ef1.

Toughrib Diagonal
Wykładzina diagonalnie prążkowana 
o wysokiej wytrzymałości

• Trwała i wytrzymała wykładzina o atrakcyjnym wyglądzie do obszarów 
wejściowych o dużym natężeniu ruchu.

• Włókna 100% polipropylenowe, farbowane na wskroś zapewniają 
doskonałe oczyszczanie obuwia.

• Odporna na promienie UV.
• Produkt posiada sztywne dwuwarstwowe podłoże gumowe.
• Certyfikat CE zgodnie z normą EN 14041:2004.
• Reakcja na ogień: EN 13501, klasa Ef1.
• Badanie poślizgu na sucho zgodnie z normą EN 14401:2004.
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub 

osadzanie we wpuście.
• Produkt dostępny w rolkach do 25 metrów lub w metrach bieżących.
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Wymiary Antracyt Niebieski Waga

1 m x metr bieżący AB010009 AB020009 3,49 kg

2 m x metr bieżący AB010008 AB020008 6,98 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

1 m x metr bieżący AB050009 AB060009 3,49 kg

2 m x metr bieżący AB050008 AB060008 6,98 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Szary

Brązowy Niebieski

Materiał: Nylon
Podkład: PVC

Wykończenie powierzchni: Cięta

Długość rolki: 20 m

Grubość runa: 5,2 mm ± 0,5

Krawędź: 25 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Chłonność: 5l/m2

Skład runa: 100% PA6

Waga runa: 900 g/m2

Ognioodporność: Cfl-S1 EN 14041

Alba
Atrakcyjna i funkcjonalna wykładzina wejściowa

• Wyjątkowo trwała i wytrzymała wykładzina nylonowa do obszarów 
wejściowych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).

• Doskonale sprawdza się w wewnętrznych długich strefach – recepcji,  
w korytarzach lub w przejściach.

• Włosie nylonowe charakteryzuje się wysokim stopniem absorpcji, a przy 
tym jest odporne na zgniatanie.

• Wykładzina zatrzymuje do 5 litrów/m2 wilgoci.
• Skuteczna metoda ochrony powierzchni podłogowych przed 

zniszczeniem i zabrudzeniem.
• W zależności od zastosowania, produkt może być dostępny z fazowanymi 

krawędziami.
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz 

układanie na powierzchni podłogi.
• Dostępna w metrach bieżących lub rolkach.
• Reakcja na ogień: EN 14041, klasa Cfls1.
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Wymiary Antracyt Szary Waga

1 m x metr bieżący (maks. 21 m) NP010003C NP060003C 3,00 kg

2 m x metr bieżący (maks. 21 m) NP010001C NP060001C 6,00 kg

2 m x 21 m NP010001 NP060001 105,00 kg

1 m x 21 m NP010003 NP060003 52,50 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Szary Antracyt

Materiał: Polipropylen 100%

Podkład: Brak

Wykończenie powierzchni: Pętelkowa

Waga całkowita: 2,5 kg/m2

Długość rolki: 25 m

Grubość runa: 5,2 mm ± 0,5

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Skład runa: 100% polipropylen

Waga runa: 1450 g/m2 ± 7,5%

Ognioodporność: BS EN 13501-1

Needlepunch
Trwała i uniwersalna wykładzina dywanowa

• Pętelkowa powierzchnia polipropylenowa zapewnia doskonałe 
właściwości w zakresie usuwania i zatrzymywania brudu.

• Stosowana w obszarach wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu  
(5 000 – 7 000 przejść/dzień).

• Odporna na działanie foteli na kółkach oraz wózków.
• Produkt często stosowany w zagłębieniach na wycieraczki w obszarach 

wejściowych i przejściowych.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz 

układanie na powierzchni podłogi.
• Dostępna w metrach bieżących lub rolkach (maks. długość 21 m).
• Opcjonalnie wersja z fazowanymi krawędziami.
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Istnieje możliwość uatrakcyjnienia 
każdego systemu wycieraczek 
wejściowych o własne logo i/lub hasło 
reklamowe. Do dyspozycji maks. 6 
kolorów.

Wymiary Nr produktu

0,85 m x 1,5 m LG0000001

1,15 m x 1,75 m LG0000002

Wymiary specjalne LG000005

Logo Matting
Zaprezentuj własną markę od samego wejścia

• Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub 
napisów.

• Logo Matting to szybkie rozpoznanie marki i bardzo dobre wrażenie 
wywołane u klientów.

• Opcjonalnie: dopasowanie kolorów Pantone® dostępne za dodatkową 
opłatą.

• Doskonale wyłapuje brud i wilgoć – miękkie włosie zatrzymuje do  
2,5 l wody/m².

• Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
• Standardowe wymiary można prać automatycznie.
• Wysokość Logo Matting dopasowana jest do otaczającej ją systemu maty 

wejściowej.
• Wykonywane w Wielkiej Brytanii.
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Maty wejściowe 
Wszechstronne maty na wszystkie pory roku 
  
Od wysoce wytrzymałych mat wejściowych po domowe wycieraczki – 
oferta COBA Europe to kompletna gama rozwiązań! Ta seria produktów 
oferuje szereg nowoczesnych i klasycznych wzorów dopasowanych do 
możliwości finansowych odbiorcy. Dostępne są produkty w różnorodnej 
kolorystyce, w wielu rozmiarach i o różnych klasach odporności  
na ścieranie, przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
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Vyna-Plush

Wymiary Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony Waga

0,6 m x 0,9 m VP010201 VP010301 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010204 VP010304 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010202 VP010302 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010203 VP010303 6,05 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010207C VP010307C 2,60 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010208C VP010308C 2,80 kg

Wymiary Czarny/Brązowy Czarny/Stalowy Waga

0,6 m x 0,9 m VP010501 VP010601 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010504 VP010604 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010502 VP010602 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010503 VP010603 6,05 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010507C VP010607C 2,60 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010508C VP010608C 2,80 kg

Dostępne kolory

Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony

Czarny/Brązowy Czarny/Stalowy

Specyfikacja techniczna

Materiał: Polipropylen 100%

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o małym lub średnim natężeniu ruchu.

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: BS 4790/BS 5287 mały promień

Vyna-Plush
Efektywna, ekonomiczna mata wejściowa

• Niedroga mata o uniwersalnych właściwościach 
– idealna do obszarów przejściowych.

• Powierzchnia zdrapująca brud wykonana  
w 100% z włókien polipropylenowych.

• Wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
• Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
• Dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach 

bieżących (maks. 25 m) z okrawędziowaniem.
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Entra-Plush
Mata dywanowa odporna na zgniatanie i zużycie

• Idealna do obszarów przejściowych.
• Szybkoschnąca powierzchnia dywanowa, odporna na zgniatanie i zużycie.
• Doskonale usuwa wilgoć z obuwia.
• Materiał włosia w 100% z włókien polipropylenowych – 

skutecznie zeskrobują i zatrzymują zanieczyszczenia.
• Granica wchłanialności: 3 litry/m2.
• Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.

Wymiary Niebieski Czerwony Waga

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP030001 1,45 kg

0,9 m x 1,5 m PP020002 PP030002 3,55 kg

1,2 m x 1,8 m PP020003 PP030003 5,85 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m PP050001 PP060001 1,45 kg

0,9 m x 1,5 m PP050002 PP060002 3,55 kg

1,2 m x 1,8 m PP050003 PP060003 5,85 kg

Specyfikacja techniczna

Niebieski

BrązowyCzerwony

Szary

Dostępne kolory

Materiał: Polipropylen 100%

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy:
Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o małym lub 
średnim natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: DOC-FF-1-70

Kraj pochodzenia: Holandia
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Duo
Nowoczesna i bezkonkurencyjna 
w usuwaniu zabrudzeń

• Struktura dwuwłóknowa zapewnia podwójne działanie:
1. Szorstkie włókna polipropylenowe skutecznie 

zeskrobują zanieczyszczenia.
2. Miękkie włókna usuwają i zatrzymują wilgoć.

• Ułożone naprzemiennie włókna gwarantują atrakcyjny wygląd.
• Odporna na promieniowanie UV oraz 

temperaturę w zakresie od 0oC do +60oC.
• Klasa palności: DIN 4102 (B2).

Wymiary Czarny/Antracyt Czarny/Niebieski Waga

0,6 m x 0,9 m DU010003 DU020003 1,75 kg

0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.) DU010001 DU020001 3,50 kg

0,9 m x 1,5 m DU010002 DU020002 3,70 kg

Wymiary Czarny/Brązowy Waga

0,6 m x 0,9 m DU050003 1,75 kg

0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.) DU050001 3,50 kg

0,9 m x 1,5 m DU050002 3,70 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Czarny/Antracyt Czarny/Niebieski

Czarny/Brązowy

Materiał: Polipropylen 100%
Podkład: PVC

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o małym lub 
średnim natężeniu ruchu.

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: DIN 4102

Kraj pochodzenia: Belgia

108



Toughrib
Solidność, wysoka wytrzymałość, 
odporność na brud

• Prążkowana, szorstka nawierzchnia dywanowa o wysokiej wytrzymałości.
• Włókna polipropylenowe skutecznie usuwają brud i wilgoć.
• Zanieczyszczenia są gromadzone w „kanalikach” dywanu.
• Odporna na promieniowanie UV.
• Reakcja na ogień: Euroclass EN 13501-1.

Wymiary Antracyt Czerwony Zielony Waga

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR030001 TR040001 1,20 kg

0,8 m x 1,2 m TR010004 TR030004 TR040004 2,50 kg

0,9 m x 1,5 m TR010002 TR030002 TR040002 3,30 kg

1,2 m x 1,8 m TR010003 - - 8,05 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m TR050001 TR060001 1,20 kg

0,8 m x 1,2 m TR050004 TR060001 2,50 kg

0,9 m x 1,5 m TR050002 TR060002 3,30 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Czerwony

Brązowy

Szary

Zielony

Materiał: Polipropylen 80%, poliester 20%

Podkład: PVC (ISO 2424)

Wykończenie powierzchni: Prążkowana

Wysokość produktu: ISO 1766 - 6 mm ±0,5 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o małym lub średnim natężeniu ruchu.

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią
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COBAwash®

Trwałość, uniwersalność i możliwość 
prania automatycznego

• Włosie dywanowe z tuftowanego nylonu/poliestru.
• Doskonała ochrona podłogi w warunkach domowych i komercyjnych.
• Łatwe czyszczenie – możliwość prania (temp. 60°C)  

i suszenia automatycznego.
• Zatrzymuje do 3,5 litra/m2 wilgoci.
• Wyłapuje 800 g/m2 zanieczyszczeń/suchego pyłu.
• Odporność na wybielacze/wypłowienie – 11-letnia 

gwarancja w zakresie znacznej utraty barw.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Bfl-s1.

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony

Czarny/Brązowy Czarny/Szary

Materiał: Nylon
Podkład: Guma nitrylowa

Wysokość produktu: 9 mm

Temperatura robocza: od 0°C do 60°C

Odporność chemiczna: Guma jest odporna na wiele chemikaliów, zasad, 
detergentów i ogólnych chemikaliów przemysłowych. 
Guma może pęcznieć  
w rozpuszczalnikach polarnych.

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: 0,6m x 0,85m i 0,85m x 1,2m można prać w typowych 
domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary 
mogą być prane w pralkach komercyjnych.

Wymiary Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony Waga

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 4,75 kg

Wymiary Czarny/Brązowy Czarny/Szary Waga

0,6 m x 0,85 m LM010501 LM010601 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010504 LM010604 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010502 LM010602 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010503 LM010603 4,75 kg

1,35 m x 2,05 m LM010505 LM010605 6,15 kg

Ognioodporność: BS 4790: 1987 (badanie gorącą metalową śrubą) - niski 
promień skutków zwęglania/ EN 13501-1 Bfl-s1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Gwarancja: 2 lata na wady produkcyjne. 11 lat na utratę koloru, 
z zastrzeżeniem przestrzegania instrukcji mycia.
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Microfibre Doormat
Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej 
absorpcji z możliwością prania

• Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej mikrofibry.
• Higieniczna i łatwa w czyszczeniu  – możliwość prania w temp. 30°C.
• Wyjątkowa zdolność absorbowania wody – do 3,3 litra/m2.
• Doskonałe właściwości w zakresie „ścierania i zdrapywania” brudu,  

a także szybkie schnięcie.
• Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają głęboką penetrację  

i czyszczenie obuwia.
• Tarcie włókien powoduje wytworzenie ładunku elektrostatycznego, 

który przyciąga i przechwytuje pył/zanieczyszczenia.
• Komfortowe, miękkie włosie wygląda atrakcyjnie 

i nie powoduje powstawania kłaczków.
• Przyjazna środowisku – nie wymaga czyszczenia 

chemicznego ani detergentów.

Wymiary Czarny Brązowy Waga

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF050001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF050002 3,80 kg

0,9 m x metr bieżący MF010007C MF050007C -

Wymiary Purpurowy Beżowy Waga

0,6 m x 0,9 m MF200001 MF210001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF200002 MF210002 3,80 kg

0,9 m x metr bieżący MF200007C MF210007C -

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Czarny Brązowy

Purpurowy Beżowy

Wysokość produktu: 8 mm

Zalecane strefy:
Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o dużym lub 
bardzo dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Wymiary Błękitny Łupkowy Waga

0,5 m x 0,75 m DI020004 DI060004 0,80 kg

0,75 m x 1 m DI020002 DI060002 1,60 kg

0,75 m x 1,5 m DI020003 DI060003 2,05 kg

Wymiary Dębowy Sosnowy Waga

0,5 m x 0,75 m DI140004 DI150004 0,80 kg

0,75 m x 1 m DI140002 DI150002 1,60 kg

0,75 m x 1,5 m DI140003 DI150003 2,05 kg

Dirt Trapper
Idealna na zabłocone obuwie - możliwość prania

• Bawełniana powierzchnia zatrzymuje wilgoć, 
pył, a nawet oleiste zanieczyszczenia.

• Możliwość prania (30°C) i suszenia automatycznego.
• Odporne podłoże lateksowe ogranicza przesuwanie się maty na podłodze.
• Idealne zabezpieczenie nawierzchni domowych i biurowych.
• Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Błękitny Łupkowy

Dębowy Sosnowy

Wysokość produktu: 4 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o średnim lub dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Logomat
Wycieraczka reklamowa z możliwością prania

• Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami 
w postaci logo lub napisów.

• Dostępność 40 kolorów – maksymalnie sześć na matę.
• Włosie nylonowe farbowane na wskroś, nakładane 

metodą tuftingu na niepleciony materiał poliestrowy.
• Doskonale wyłapuje brud i wilgoć – miękkie 

włosie zatrzymuje do 2,5 l wody/m².
• Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
• Łatwość czyszczenia – możliwość prania automatycznego.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Cfls1.

mieszane kolory stałe kolory

Wymiary Nr produktu Waga

0,85 m x 1,5 m LG000001 4,00 kg

1,15 m x 1,75 m LG000002 6,00 kg

Wymiar specjalny LG000005 3,00 kg

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni: Termicznie wiązane włókniny spunlaid 
dwuskładnikowe z poliestrowym rdzeniem  
i nylonową powłoką

Wysokość produktu: 7,5 mm lub 10 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na 

promieniowanie UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Ciepła woda, nie więcej niż 40 stopni lub prać  
w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni

Ognioodporność: EN ISO 13501-1 Cfl - s1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
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Enviro-Mat
Ekologiczna - wytwarzana w 100% 
z odzyskiwanych materiałów

• Skutecznie usuwa i zatrzymuje zanieczyszczenia.
• Wypukła poliestrowa powierzchnia wytworzona  

z przetworzonych butelek z tworzywa sztucznego.
• Wytrzymałe podłoże z gumy recyklingowej 

utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
• Górna powierzchnia wycieraczki całkowicie pokrywa podłoże, 

zmniejszając ryzyko połamania lub uszkodzenia krawędzi.
• Odporna na promieniowanie UV oraz utratę kolorów.
• Klasa palności: CPSC FF 1-70.

Wymiary Czarny Niebieski Waga

0,6 m x 0,9 m EM010001 EM020001 3,00 kg

0,9 m x 1,5 m EM010002 EM020002 7,00 kg

1,2 m x 1,8 m EM010003 EM020003 10,25 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m EM050001 EM060001 3,00 kg

0,9 m x 1,5 m EM050002 EM060002 7,00 kg

1,2 m x 1,8 m EM050003 EM060003 10,25 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Czarny Niebieski

Brązowy Szary

Materiał: Dywan z przetworzonego poliestru
Podkład: SBR (przetworzone opony gumowe)

Wykończenie powierzchni: Waflowe

Wysokość produktu: 10 mm

Odporność chemiczna: Nie jest zalecana dla płynów przemysłowych.

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o dużym lub 
bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Supreme
Znakomita trwałość i wytrzymałość

• Do stosowania w obszarach wejściowych o wysokim natężeniu ruchu.
• Poliamidowa powierzchnia dywanowa z podłożem PCV.
• Antypoślizgowe podłoże utrzymuje matę w miejscu.
• Skuteczne usuwanie wilgoci i brudu, zapewniając ochronę podłogi.
• Odporność na promieniowanie UV i temperaturę w zakresie  

od 0oC do 60oC.
• Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z normą DIN 4102-2 (B1).

Wymiary Czarny/Brązowy Szary/Niebieski Czarny/Szary Waga

0,6 m x 0,9 m SP010501 SP060201 SP010601 1,65 kg

0,9 m x 1,5 m SP010502 SP060202 SP010602 4,60 kg

1,3 m x 2 m SP010503 SP060203 SP010603 10,60 kg

Specyfikacja techniczna
Dostępne kolory

Szary/NiebieskiCzarny/Brązowy

Czarny/Szary

Materiał: Poliamid

Podkład: PCV – antypoślizgowe, odporne na odbarwienia.

Wysokość produktu: 10 mm

Grubość całkowita: 3,5 kg/m2

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzać lub spłukiwać wężem

Kraj pochodzenia: Indie

Superdry
Skuteczne wycieranie, optymalne 
zatrzymywanie wilgoci

• Uniwersalna wycieraczka o doskonałych parametrach użytkowych.
• Bardzo wytrzymała powierzchnia z polipropylenowym  

włosiem pętelkowym.
• Wypukły, wzmocniony wzór „gofrowy” usuwa zanieczyszczenia.
• Wzmocnione, podwyższone gumowe krawędzie ze wszystkich 4 stron.
• Wyjątkowo wysoka absorpcja wilgoci – do 5,4 litra/m2.
• Gumowe podłoże utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
• Odporna na promieniowanie UV.

Wymiary Czarny Niebieski Czerwony

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001

0,9 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003

1,15 m x 1,75 m WH010004 WH020004 WH030004

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m WH050001 WH060001 2,45 kg

0,9 m x 1,5 m WH050003 WH060003 6,00 kg

1,15 m x 1,75 m WH050004 WH060004 10,05 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Czerwony

SzaryBrązowy

Czarny
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Coir
Tradycyjna wycieraczka kokosowa

• Wycieraczka wytwarzana z naturalnych włókien kokosa.
• Grube i szorstkie włókna poprawiają skuteczność zdrapywania brudu.
• Wytrzymałe podłoże antypoślizgowe z PCV minimalizuje ruchy wycieraczki.
• Do stosowania wewnątrz – bezpośrednio na powierzchni podłogi  

lub w zagłębieniach.
• Możliwość nadruku logo – aby uzyskać więcej 

szczegółów na ten temat, prosimy o kontakt.
• Natężenie ruchu: małe lub średnie.

Wymiary Czarny Brązowy Szary Waga

1 m x 6 m x 17 mm CM010001 CM050001DB CM060001 42,00 kg

1 m x metr bieżący 
x 17 mm CM010001C CM050001DBC CM060001C 7,00 kg

2 m x 6 m 17 mm CM010002 CM050002DB CM060002 42,00 kg

2 m x metr bieżący 
x 17 mm CM010002C CM050002DBC CM060002C 14,50 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Włókna kokosowe (3 kg przędzy/m2).

Podkład: Antypoślizgowe PVC

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 17 mm lub 23 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o małym lub średnim natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Indie

Notes: Kolor może się różnić

Opcjonalnie Dostępne kolory

Czarny Brązowy

Szary Naturalny

Wymiary 17mm Waga 23mm Waga

40 cm x 80 cm  CM050005 2,00 kg CM050008 2,50 kg

50 cm x 100 cm CM050006 3,50 kg CM050009 4,00 kg

60 cm x 120 cm CM050007 5,00 kg CM050010 6,00 kg

1 m x 6 CM050001 42,00 kg CM050003 47,00 kg

1 m x metr bieżący CM050001C 7,00 kg CM050003C 8,00 kg

2 m x 6 m CM050002 81,60 kg CM050004 105,00 kg

2 m x metr bieżący CM050002C 13,60 kg CM050004C 18,00 kg
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Entramat
Jakość, która przechodzi próbę czasu!

• Wysokiej jakości i trwałości wycieraczka do użytku zewnętrznego.
• Produkt wytwarzany z elastycznych, przeplatanych profili PCV.
• Skuteczne zdrapywanie brudu i zatrzymywanie zanieczyszczeń.
• Fazowane krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.
• Produkt dostępny w wersjach Standard (otwory: 22 mm x 22 mm)  

i Heavy (otwory: 22 mm x 10 mm).
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.

Wymiary Heavy Waga Standard Waga

0,6 m x 1,2 m ED010101 4,40 kg ES010101 3,30 kg

1 m x 1,5 m ED010102 8,85 kg ES010102 6,70 kg

1,2 m x 1,8 m ED010103 13,15 kg ES010103 9,70 kg

Specyfikacja techniczna
Wersja Standard/Heavy

Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Zalecane strefy: Wewnętrzne lub zewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Loopermat
Wyjątkowa wykładzina o pętelkowym wzorze

• Miękka, pętelkowa powierzchnia z PCV zatrzymuje 
brud oraz grubsze zanieczyszczenia.

• Uniwersalna mata, którą można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
• Łatwość czyszczenia – wystarczy potrząsnąć, aby usunąć zabrudzenia.
• Wersja „średnia” (Medium) o grub. 9 mm przeznaczona 

do luźnego układania zawiera podłoże PCV.
• Wersja „ciężka” (Heavy) o grub. 14 mm przeznaczona 

do wgłębień na wycieraczki zawiera spodnią warstwę 
siatkową, która zapobiega kurczeniu się materiału.

• Stabilizacja UV zapewniająca odporność na płowienie.

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Szary Niebieski

Materiał: PVC

Wysokość produktu: 9 mm (podłoże) lub 14 mm (bez podłoża)

Ognioodporność: DIN 4102, część 14.

Heavy

Wymiary Niebieski Szary Waga

0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m) LU020909C LU060909C 4,80 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m) LU021209C LU061209C 5,86 kg

Medium

Wymiary Szary Waga

0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m) LB060909C 3,20 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m) LB061209C 3,20 kg

Heavy

Wymiary Niebieski Szary Waga

0,9 m x 9 m LU020909 LU060909 38,00 kg

1,2 m x 9 m LU021209 LU061209 52,75 kg

Medium

Wymiary Szary Waga

0,9 m x 9 m LB060909 26,30 kg

1,2 m x 9 m LB061209 33,00 kg

Medium Medium
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Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.

Wysokość produktu: 13 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Indie

Octoroll
Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa w rolce

• Mata ażurowa dostępna w metrach bieżących.
• Idealny wybór do stref wejściowych o bardzo 

dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
• Doskonale sprawdza się w czasie ciężkich warunków atmosferycznych.

Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 9,3 m RM010014 11.00 kg

1 m x metr bieżący (maks. 9,3 m) RM010014C 0.8 kg
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Rampmat
Wycieraczka gumowa na wszystkie pory roku

• Wytwarzana z trwałej gumy SBR – można stosować 
w większości warunków atmosferycznych.

• Doskonałe właściwości antypoślizgowe zgodne 
z normą EN 13552, kategoria R10.

• Wypukły wzór kołowy zapewnia przyczepność oraz 
skuteczne usuwanie brudu i wilgoci.

• Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne 
zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.

• Odlewane ścięte krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.

Specyfikacja techniczna

Materiał: SBR

Wykończenie powierzchni: Wypukła powierzchnia kolista

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +130°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Wymiary Nr produktu Waga

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg
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Ringmat
Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa

• Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach  
np. w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.

• Zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe – zgodne z normą  
EN 13552, kategoria R10.

• Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
• Wypukła powierzchnia usuwa zanieczyszczenia i brud z obuwia.
• Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie zatrzymują luźne 

zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
• Dostępne wersje: Honeycomb (wzór „plaster 

miodu”) oraz Octomat (wzór „ośmiokąt”).
• Wersja Octomat oferuje dodatkowe wkładki szczotkowe 

zwiększające skuteczność usuwania brudu z obuwia.
• Opcjonalnie: maty o klasie reakcji na ogień zgodnej z normą DIN 4102 (B1).
• Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin 

w celu pokrycia większych obszarów.

Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia ośmioboczna/plaster miodu  
z otworami.

Wysokość produktu: 23 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Obszary wejściowe, za barem i na terenach  
narciarskich.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć wężem

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Dostępne opcje

Plaster Miodu Ośmiokąt

Plaster Miodu Nr produktu Waga

0,4 m x 0,6 m RM010011 1,80 kg

0,6 m x 0,8 m RM010006 3,60 kg

0,8 m x 1,2 m RM010001 7,20 kg

1 m x 1,5 m RM010002 14,00 kg

Ośmiokąt Nr produktu Waga

0,4 m x 0,6 m RM010012 2,10 kg

0,6 m x 0,8 m RM010009 6,00 kg

0,5 m x 1 m RM010013 7,5 kg

1 m x 1,5 m RM010003 15,00 kg

Akcesoria Czarny żółty Niebieski Waga

Szczotki RM010001B RM070001B RM020001B 0,01 kg

Zielony Szary Czerwony Waga

RM040001B RM060001B RM030001B 0,01 kg

Czarny Waga

Łącznik RM010004 0,01 kg

122



COBAscrape
Wielozadaniowa wycieraczka  
o wysokiej wytrzymałości

• Wysoce wytrzymała wycieraczka o pełnej powierzchni wykonana  
w 100% z gumy nitrylowej.

• Idealna do mokrych i śliskich obszarów – zewnętrznych i wewnętrznych.
• Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
• Mata zatrzymuje do 2,6 litra wody/m2 lub 1,5 kg suchego pyłu/m2.
• Możliwość prania automatycznego (60°C) – 

odporność na środki czyszczące.
• Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
• Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS4790:1987.
• Wzmacniane fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia  

i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Wzniesione prostokątne podkładki blokowe

Wysokość produktu: 6 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +70°C

Odporność chemiczna: Odporne na działanie wielu substancji chemicznych, 
zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych 
i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może 
pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych.

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Odporność na 

promieniowanie UV:
Tak

Typowe zastosowania: Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa 
do kuchni, zakładów przetwórstwa 
spożywczego, obszarów wejściowych i do 
ogólnych zastosowań przemysłowych.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: 0,75m x 0,85m, można prać w typowych 
domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary 
można prać w pralkach komercyjnych 
lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Kraj pochodzenia: E.E.C

Wymiary Nr produktu Waga

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,15 m x 1,75 m CS010004 8,50 kg

M
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Fingertip
Wycieraczka z gumowymi kolcami

• Elastyczne kolce z gumy naturalnej do usuwania i zatrzymywania brudu.
• Zanieczyszczenia są najpierw skutecznie zdrapywane, 

a następnie zatrzymywane w podłożu.
• Idealna we wszystkich warunkach pogodowych, 

może być wykorzystywana na zewnątrz.
• Podłoże antypoślizgowe pomaga zachować pozycję wycieraczki.
• Bezpieczne, fazowane krawędzie ułatwiają wjazd 

i wchodzenie bez potykania się.

Wymiary Nr produktu Waga

0,35 m x 0,6 m (10 mm) FT010007 1,50 kg

0,6 m x 0,8 m FT010001 3,00 kg

0,8 m x 1 m FT010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m FT010006 10,90 kg

0,9 m x 1,8 m FT010003 13,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wysokość produktu: 13 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o małym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć na mokro/sucho lub 
po prostu zmyć wężem.

Kraj pochodzenia: Indie
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First-Step
Kontrola zanieczyszczeń za pomocą 
mat dekontaminacyjnych

• Higieniczna mata złożona z odrywanych, pokrytych klejem warstw 
jednorazowego użytku, które wykonano z substancji hamującej rozwój 
rdzy i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.

• Każda nakładka składa się z 30 ponumerowanych warstw.
• Samoprzylepny podkład utrzymuje matę w miejscu – 

nakładki ściśle przylegają do powierzchni podłogi.
• „Lepkie” warstwy przechwytują brud i pył z obuwia i pojazdów 

na kółkach, zapewniając kontrolę zanieczyszczeń.
• Warstwy foliowe jednorazowego użytku – wystarczy zerwać 

zabrudzony arkusz, odsłaniając następny czysty.
• Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej 

czystości (clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu 
oraz zakładów spożywczych (tylko suche pomieszczenia).

Specyfikacja techniczna
Dostępne kolory

Biały Niebieski

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 1,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.

Typowe zastosowania: Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości 
(clean room), laboratoria, hale produkcyjne, 
przemysłowe oraz zakłady spożywcze.

Metoda instalacji: Samoprzylepna podkładka, która przylega 
do większości powierzchni podłogowych

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Biały Niebieski Waga

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004 3,25 kg

M
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Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 6,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.

Typowe zastosowania: Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości 
(clean room), laboratoria, hale produkcyjne, 
przemysłowe oraz zakłady spożywcze.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Biały Niebieski Waga

0,8 m x 0,65 m - rama + nakładka (1 sztuka) WC000011 WC020011 2,95 kg

0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki) WC000022 WC020022 5,40 kg

0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.) WC000003 WC020003 3,25 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Biały Niebieski

Clean-Step
Skuteczna kontrola zanieczyszczeń

• Nakładka higieniczna złożona z pokrytych klejem warstw, które 
wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy  
i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.

• Pokryte klejem nakładki warstwowe mocowane są na solidnej płycie  
z PCV, którą można przenosić.

• Każda podkładka składa się z 60 ponumerowanych warstw.
• Antybakteryjna „lepka” powłoka skuteczne przyciąga  

i zatrzymuje wprowadzane do pomieszczenia zabrudzenia 
i pyły, zapewniając wysoką czystość powierzchni.

• Wystarczy zerwać zużyty arkusz odsłaniając następny czysty.
• Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości 

(clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu oraz zakładów  
spożywczych (tylko suche pomieszczenia).
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Maty rekreacyjne 
Rekreację mamy dobrze przećwiczoną

  
COBA Europa od wielu lat zaopatruje szeroko pojęty sektor rekreacyjny 
w maty zwiększające bezpieczeństwo. Posiadamy szereg opcji, 
które odzwierciedlają nasze doświadczenie w tym segmencie rynku. 
Higieniczne maty antypoślizgowe do basenów i szatni, wysoce odporne 
maty do siłowni i sal gimnastycznych, a także gumowe maty na place 
zabaw z zatwierdzoną krytyczną wysokością upadku dają pogląd na to, 
co posiadamy w naszej ofercie. Dostarczamy również maty systemowe 
i wykładziny gumowe wykorzystywane w stajniach, alejkach i myjkach.
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Specyfikacja techniczna

Materiał: PVC

Wykończenie powierzchni: Wzór w romby

Wysokość produktu: 8.5 mm

Wymiary otworu: 13 mm x 16 mm

Temperatura robocza: od -5°C do +60°C

Odporność chemiczna:

PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży 
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Typowe zastosowania: Umywalnie, kąpieliska, obszary przemysłowe, 
bary, kuchnie, zakłady przetwórstwa żywności.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Zwinąć w celu umycia podłogi i umyć matę wodą

Kraj pochodzenia: Chiny

Diamond Grid
Elastyczna i wielofunkcyjna mata 
do wilgotnych pomieszczeń

• Otwarta diamentowa struktura oraz specjalnie zaprojektowana 
spodnia część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia 
oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Antypoślizgowa górna powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo.
• Mata umożliwia komfortowe i bezpieczne chodzenie bez obuwia.
• Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie.

Niebieski

Pomarańczowy

Szary

Dostępne kolory

Wymiary Niebieski Szary Pomarańczowy Waga

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 - 16,90 kg

1 m x 9 m DG020002 DG060002 - 29,70 kg

1 m x 2,4 m - - DG170001 7,92 kg
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Dostępne kolory

Wymiary Czarny Niebieski Czerwony

Płytka 30 cm x 30 cm (9 szt.) FD010001 FD020001 FD030001

Krawędź Żeńska (3 szt.) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3

Krawędź Męska (3 szt.) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3

Narożnik (4 szt.) FD010004 FD020004 FD030004

Wymiary Zielony Szary Waga

Płytka 30 cm x 30 cm (9 szt.) FD040001 FD060001 3,80 kg

Krawędź Żeńska (3 szt.) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Krawędź Męska (3 szt.) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Narożnik (4 szt.) FD040004 FD060004 0,06 kg

Specyfikacja techniczna

Flexi-Deck
Elastyczne płytki modułowe PCV  
o uniwersalnym zastosowaniu

• Produkowane z trwałego, elastycznego i higienicznego PCV.
• Redukcja ryzyka poślizgnięcia w obszarach o wysokiej wilgotności.
• Przyjemność, komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
• Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie 

rozlanych cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
• Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie 

zaprojektowanej podniesionej strukturze.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
• Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
• Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie 

i narożniki łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
• Stosowana w obszarach basenowych, natryskach, 

przebieralniach, szatniach.

Materiał: PVC

Wysokość produktu: 13 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Wydajność produktu: DIN 51130:1992 Badanie wykładziny - Oznaczanie 
antypoślizgowości - Pomieszczenia robocze 
i obszarów pracy o zwiększonym ryzyku 
poślizgnięcia - metoda chodzenia - test rampy

Kraj pochodzenia: Chiny

Zielony Szary

Czarny Czerwony
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Wymiary Niebieski Czerwony Zielony Waga

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM030612 LM040612 4,35 kg

1 m x 1,5 m LM021015 LM031015 LM041015 8,75 kg

Specyfikacja techniczna

Niebieski Zielony

Dostępne kolory

Czerwony

Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży 
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do stosowania w miejscach 
suchych i wilgotnych.

Odporność na promieniowanie 
UV:

Tak - kolor czerwony nie jest trwały  
w bezpośrednim świetle słonecznym.

Typowe zastosowania: Idealne do stosowania wokół basenów, w szatniach, 
prysznicach, salach gimnastycznych i ogólnych 
zastosowaniach rekreacyjnych.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Łatwe czyszczenie gorącą woda z płynem lub myjką 
ciśnieniową

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B).

Ognioodporność: DIN 4102

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Leisure Mat
Bezpieczna mata z PVC do obiektów rekreacyjnych

• Wykładzina z najwyższej jakości PVC – nie sprzyja rozwojowi bakterii.
• Zwiększona przyczepność zapobiegająca poślizgom.
• Powszechnie stosowana w basenach i przebieralniach.
• Komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
• Otwarta struktura maty (otwory: 30 mm x 10 mm) ułatwia 

odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Fazowane krawędzie zwiększające bezpieczeństwo w standardzie.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51097, kategoria B.
• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą 

DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
• Rozmiary specjalne oraz kolory dostępne na życzenie.
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Wymiary Nr produktu Waga

Płytka 0,61 m x 0,61 m WR010001 4,00 kg

Krawędź 0,61 m x 0,61 m WR010002 4,00 kg

Narożnik 0,61 m x 0,61 m WR010003 4,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Odporna na ścieranie powierzchnia granulowana

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Odporna na większość łagodnych środków 
chemicznych i detergentów.

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne.

Typowe zastosowania: Siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wytrzeć warstwę wierzchnią

Kraj pochodzenia: Indie

Sport-Tile
Systemowe płytki gumowe  
o wysokiej wytrzymałości

• Bardzo wytrzymałe systemowe płytki gumowe do stosowania  
w obiektach sportowych i rekreacyjnych.

• Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, porysowaniem  
i zniszczeniem.

• Idealne jako wykładzina pod ciężki sprzęt sportowy.
• Redukcja poziomu hałasu.
• Wysoki komfort i doskonała przyczepność.
• Łatwy montaż, czyszczenie i przenoszenie – płytki łączy się za pomocą 

wbudowanego systemu zatrzasków.
• Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne i sportowe.
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Wymiary Nr produktu Waga

1,2 m x 1,8 m x 17 mm HM010001 36,25 kg

1,2 m x 1,8 m x 12 mm HM010002 22,70 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Teksturowana powierzchnia i szeroka 
żebrowana warstwa dolna

Wysokość produktu: 12 mm lub 17 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Do stosowania w warunkach suchych i wilgotnych.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem ciśnieniowym 
z użyciem łagodnego detergentu.

Kraj pochodzenia: Indie

Weightroom Mat
Ekstremalnie wytrzymała – 
doskonała ochrona podłogi

• Wyjątkowo trwała i odporna mata gumowa.
• Doskonałe zabezpieczenie podłogi przed 

uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
• Skuteczna amortyzacja oraz redukcja poziomu hałasu i drgań.
• Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
• Dwustronna powierzchnia użytkowa – teksturowana lub 

szerokorowkowa.
• Maty można kłaść luzem lub szczelnie dopasowywać w celu pokrycia 

większych powierzchni.
• Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne  

i sportowe.
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Wymiary Nr produktu Waga

0,8 m x 1,2 m RM010001 7,20 kg

1,0 m x 1,5 m RM010002 14,00 kg

Łącznik RM010004 0,01 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.

Wysokość produktu: 23 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Zalecane środowisko pracy: Idealny do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych.

Typowe zastosowania: Place zabaw, ośrodki narciarskie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć 
wężem

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Ringmat - Plaster Miodu
Bezpieczeństwo na placach zabaw

• Elastyczna i bardzo trwała wykładzina gumowa o wzorze „plaster 
miodu”.

• Przeznaczona na place zabaw i ośrodki narciarskie.
• Długa żywotność w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
• Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 1,0 m (BS EN 1177:1998).
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
• Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie odprowadzają wodę pod matę 

i umożliwiają zarastanie trawą.
• Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia 

większych obszarów.
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Nr produktu Waga

0,91 m x 0,91 m SS010001 9,95 kg

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Gładkie z otworami 22mm umożliwiającymi 
odprowadzanie wody

Wysokość produktu: 18 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych 
pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków 
spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Place zabaw, ośrodki narciarskie.

Metoda instalacji: Luźno układane płytki zakładkowe

Akcesoria: Fazowana krawędź/narożniki.

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego 
detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Fatigue-Step
Bezpieczne maty modułowe  
z otworami drenującymi

• Wytrzymałe i komfortowe maty gumowe na place zabaw i ośrodki 
narciarskie.

• Stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
• Otwory drenujące (średnica 22 mm) ułatwiają odprowadzanie wody 

pod matę.
• Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
• Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.
• Łatwy montaż, przenoszenie i wymiana – moduły i krawędzie łączy się 

za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
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Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Teksturowana powierzchnia i szeroka 
żebrowana warstwa dolna

Wysokość produktu: 12 mm lub 17 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Odporność chemiczna (odchody).

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Nadaje się do użytku w stajniach i innych 
pomieszczeniach ze zwierzętami gospodarskimi.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem 
ciśnieniowym z użyciem bezpiecznego 
dla zwierząt środka odkażającego.

Kraj pochodzenia: Indie

Wymiary Nr produktu Waga

1,2 m x 1,8 m x 17 mm HM010001 36,25 kg

1,2 m x 1,8 m x 12 mm HM010002 22,70 kg

Stablemat
Wysokiej jakości maty do stajni i obór

• Najwyższej jakości maty gumowe wykonane w 100% z gumy naturalnej 
nieporowatej.

• Odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne (odchody).
• Teksturowana powierzchnia zwiększa przyczepność i stabilność.
• Poprawia komfort, pochłania hałas i skutecznie izoluje od zimna.
• Oszczędność na ściółce i redukcja poziomu zapylenia.
• Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Higieniczność i łatwość utrzymania czystości – szerokorowkowy spód 

skutecznie odprowadza wodę i nieczystości.
• Typowe zastosowanie: stajnie, boksy, alejki, zewnętrzne i wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne.
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Elastyczność – 3 sposoby 
zamówiania

• Pełny zestaw – paski  
i akcesoria dostarczane  
na miarę, cena/m2.

• Rolki – pełne rolki pasków  
o maks. dł. 50 m.

• Paski – wymienne paski  
z płytkami, cena/mb.

Łatwość montażu

Opcja pełny zestaw jest łatwa  
w instalacji i dostarczana  

z instrukcją montażu.
Wymienne paski dostępne  

w metrach bieżących  
i dostarczane z płytkami mocującymi, 
co oszczędzi Państwu kłopotów z ich 
samodzielnym montażem. Wymiana 

przebiegnie szybko i sprawnie, co 
wpłynie na oszczędność czasu i 

pieniędzy.

Oszczędności

Możliwość kupna pojedynczych 
wymiennych pasków  

z zamontowanymi płytkami 
mocującymi, umożliwia 

zmniejszenie kosztów konserwacji, 
wymiany  

i oszczędność czasu.

Zamów pełny zestaw zgodnie  
z wymaganiami aby ograniczyć 

czas oraz ilość odpadków.

Kurtyny paskowe PVC 
Linia zamiennych pasków PVC z płytkami oraz pełnych zestawów 
dostarczanych na miarę dla każdego środowiska przemysłowego  
i komercyjnego. 

Używane jako zewnętrzne lub wewnętrzne przegrody termiczne, jako bariery ochronne 
chroniące przed dymem, kurzem, pyłem, insektami, ptakami, a nawet przed przeciągami. 
Stosowane są również między obszarami produkcyjnymi a cichymi działami w celu zmniejszenia 
poziomu hałasu.

Kurtyny paskowe wykonane są z wysokiej jakości, niskotoksycznego PVC, bez zawartości kadmu, 
co pozwala na łatwe przenikanie światła, wysoką spójność kolorystyczną oraz tolerancję 
wymiarową. Paski typu „Bufor” o podwyższonej trwałości, przeznaczone są do ekstremalnych 
warunków, gdzie wersja „Standard” może mieć ograniczoną żywotność.

Głośne środowiska pracy może powodować zmęczenie  
i wzmagać ryzyko nieporozumień w komunikacji. Kurtyny 
paskowe PVC mogą być używane jako pochłaniacz dźwięku  
i izolator hałasu w celu ochrony pracowników przed zbytnim 
natężeniem hałasu. 

Specyfikacja techniczna
• Wytwarzane z wysokiej jakości PVC.
• Bez dodatku kadmu.
• Bez zawartości silikonu.
• Zgodne z rozporządzeniem REACH.
• Wysoka odporność na wiele substancji 

chemicznych. 

• Tolerancja temperatury: od 15°C do +50°C 
lub -40°C do +50°C dla wersji Polar.

• Wysoka odporność na ścieranie.
• Kurtyny spawalnicze zgodne  

ze standardem BS EN 1598.

Wodoszczelność i hermetyczność sprawia, że materiał PVC 
jest jednym z najlepszych izolatorów termicznych. Ponadto, 
ze względu na niską przewodnictwo cieplne, kurtyny  
paskowe PVC mogą pomóc w oszczędzaniu energii.

Światło ultrafioletowe może rozbić polimerowe wiązania 
chemiczne, obniżając przejrzystość i wydajność. Nasze 
kurtyny paskowe PVC zawierają stabilizatory UV w celu 
zahamowania degradacji polimeru poprzez pochłanianie i 
rozpraszanie szkodliwych elementów promieniujących.
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Adesilex G19 84
Adesilex VS45 84
Aluminium Stair Tread 75
Alba 102

Barrier Tape 77
Benchstat 61
Bubblemat 39
Bubblemat Connect 40

Chair Mats 86
Clean-Step 126
COBAdeluxe 34
COBAdot 51
COBAdot Vinyl 52
COBAelite® 22
COBAelite® ESD 63
COBAGRiP® Sheet, Stair Treads and Nosing 79-80
COBAguard / COBAguard Universal 87
COBAmat® 43
COBArib 50
COBAscrape 38,123
COBAstat 59
COBAswitch / COBAswitch VDE / COBAswitch BS EN:61111 47-48
COBAtape 76
COBAwash® 110
Coir 117
Comfort-Lok 37

Deckplate 20
Deckplate Connect 21
Diamond Grid 42
Diamond Grid Leisure 128
Diamond Tread 23
Dirt Trapper 112
Duo 108

Entramat 118
Entra-Plush 107
Enviro-Mat 114
ESD Kits 64
ESD Accessories 69
ESD Rubber 65-68

Fatigue-Step 29, 134
Fatigue-Step (Blue) 29
Fatigue-Step Grit Top 30
Fingertip 124
First-Step 125
Flexi-Deck 45, 129
Fluted Anti-Fatigue 24

Gripfoot 73
Gripfoot Conformable 74
Gripfoot Hazard 74
GripGuard 49
Grip Safe 53

A

B

C

D

E

F

G

Maty na stanowiska pracy 5 - 54
Płyty gumowe 55-57
Maty i akcesoria antystatyczne ESD 58-69
Taśmy i farby podłogowe 70-77
Podłogi 78-87
Systemy wycieraczek wejściowych 88-104
Maty wejściowe 105-126
Maty rekreacyjne 127-135

Produkt Strona

Kategorie produktów
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High-Duty 32
High-Duty Grit 33
HR Matting 62

K-Mat 36
Knee-Saver 85

Leisure Mat 130
Line Marking Paint / Temporary Paint / Survey Paint 71-72
Logomat 113
Logo Matting 104
Loopermat 119

Marble Anti-Fatigue 25
Microfibre Doormat 111

Needlepunch 103

Octoroll 120
Orthomat® Diamond 16
Orthomat® Dot 17
Orthomat® Lite 13
Orthomat® Premium 18
Orthomat® Ribbed 15
Orthomat® Standard 14
Orthomat® Ultimate 19

Paint Applicator 72
PathMaster 97
PathMaster Budget 98
PathMaster Duo 99
Plan.a / Plan.b / Plan.c 89-91
Premier Plus 93
Premier Rib 92
Premier Surface 95
Premier Track 94

Rampmat 31, 121
Ringmat 122
Ringmat Honeycomb 133
Rubber Sheeting 56-57

Safety Deckplate 20
Senso Dial 26, 60
Solid Fatigue-Step 28
Solid Vinyl 54
Sport-Tile 131
Stablemat 135
Studded Tile 81
Superdry 116
Supreme 115

Treadwell 96
Tough-Lock Eco / Tough-Lock 82-83
Toughrib 109
Toughrib Contract 100
Toughrib Diagonal 101

Unimat 35

Vyna-Plush 106

Weightroom Mat 132
Work Deck 46
Worksafe 41
Workstation 44
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Wielka Brytania
Główna siedziba i centrum dystrybucji
Marlborough Drive
Fleckney
Leicestershire 
LE8 8UR

 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Niemcy
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Słowacja
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Polska
 +48 698 498 484
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Włochy
 vendite@cobaeurope.it
 www.cobaeurope.it 

Francja
 +33 (0)645309278
 www.tapisindustriel.fr

Rosja 

 www.cobaeurope.ru

RPA
 +27 (0)11 452  7961 
 sales@matco.co.za
 www.matting.co.za

Świętujemy 50 
lat COBA

Dumni z pół wieku tradycji
Kierujemy się ku przyszłości


