Produkty dla gastronomii
i hotelarstwa

Poślizgnięcia na stanowiskach pracy
Traktuj serio poślizgnięcia
Dla osób pracujących w branży
gastronomicznej poślizgnięcia są realnym
zagrożeniem. Problem ten jest powszechny
w wielu branżach przemysłowych,
jednak badania pokazują, że osoby
pracujące w kuchniach lub w punktach
gastronomicznych są statystycznie
bardziej narażone na poślizgnięcia niż
pracownicy innych branż. Poślizgnięcia
i upadki prowadzą do złamań i stłuczeń
kości, ale jeśli zdarzą się w kuchni, mogą
być szczególnie dotkliwe dla zdrowia.
Ostre narzędzia, potłuczone szkło czy
gorące ciecze (wrząca woda, tłuszcz) i
sprzęty (patelnie, frytownice) stanowią
dodatkowe niebezpieczeństwo.

Jakie są przyczyny?
Powierzchnia podłóg jest często zanieczyszczona.
Główni sprawcy to rozlana woda, olej i resztki
żywności. Nawet suche zanieczyszczenia, takie jak
mąka, mogą być powodem poślizgnięć na gładkich
powierzchniach posadzki. Jeśli dodamy do tego fakt,
że obszary gastronomiczne to często lokalizacje o
dużym natężeniu ruchu, gdzie praca wykonywana jest w
pośpiechu, to ryzyko takich wypadków staje się większe.

Co można zrobić?
Wdrożenie odpowiednich procedur sprzątania oraz edukacja
pracowników o zagrożeniach wynikających ze śliskiej podłogi są
podstawą zmniejszenia ryzyka wypadków. Podłogi należy regularnie
czyścić, rozlane płyny powinny być natychmiast zabezpieczone i sprzątnięte.
Jeśli jednak powierzchnia podłogi ma pewną przyczepność (nawet gdy jest
mokra lub zaolejona), to zmniejsza to ryzyko upadku. Maty higieniczne opracowane
specjalnie dla przemysłu gastronomicznego są skutecznym rozwiązaniem problemu
poślizgnięć w miejscu pracy. Maty dla gastronomii z otworami drenującymi nie tylko
odprowadzają rozlane ciecze, ale także amortyzują upadki i pozwalają na większy komfort
podczas pracy na stojąco.
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Czy wiedziałeś, że...
W Wielkiej Brytanii poślizgnięcia, potknięcia i upadki są
najczęstszym rodzajem obrażeń w miejscu pracy według
statystyk w latach 2016-2017.
Na tle tych danych urazy w miejscu pracy dotyczące
przemysłu gastronomicznego są statystycznie częstsze niż
w wielu innych gałęziach przemysłu.
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Zewnętrzne maty wejściowe

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 25 mm) 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

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.

Specyfikacja techniczna
Materiał:

NBR

Wymiary

Wysokość produktu:

13 mm

0,35 m x 0,6 m (10 mm)

Temperatura robocza:

od -20°C do +160°C

Zalecane strefy:

Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe
o małym natężeniu ruchu.
Tak

Odporność na
promieniowanie UV:
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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

Nr produktu

Waga

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
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Zewnętrzne maty wejściowe

COBAscrape

Wielozadaniowa wycieraczka
o wysokiej wytrzymałości
•
•
•
•
•
•
•

Wytrzymała wycieraczka wykonana w 100% z gumy nitrylowej.
Idealna do mokrych i śliskich obszarów –zewnętrznych
i wewnętrznych.
Mata zatrzymuje do 2,6 l 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 BS4790:1987.
Wzmacniane fazowane krawędzie.

Specyfikacja techniczna
Materiał:

Kauczuk nitrylowy

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.
E.E.C

Wykończenie powierzchni: Wzniesione prostokątne podkładki blokowe
Wysokość produktu:

6 mm

Temperatura robocza:

od -20°C do +70°C

Kraj pochodzenia:

Odporność chemiczna:

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

0,85 m x 0,75 m

Zalecane strefy:
Odporność na
promieniowanie UV:

Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
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

Wymiary

Nr produktu

Waga

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

Premier Track
•
•
•
•
•

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 (B(F2)S2).
Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana.

zamknięta powierzchnia

Dostępne kolory

Antracyt

Szary

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

Waga

Otwarte

PT010101

PT010201

1,20 kg

29 cm x 44 cm

Pełne

PT010101C

PT010201C

1,20 kg

Wymiary

Opcje

Brązowy

Szary

Waga

29 cm x 44 cm

Otwarte

PT010501

PT010601

1,20 kg

29 cm x 44 cm

Pełne

PT010501C

PT010601C

1,20 kg

29 cm x 44 cm

Brązowy
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Niebieski

Dostępne kolory

Logomat Precision Loop
•
•

czarny

ciemny szary

antracyt

jasny szary

•

bordowy

czerwony

jasny brązowy

pomarańczowy

ciemny brązowy

ciemny zielony

jasny zielony

niebieski

błękitny

żółty

biały

•
•

Wysokiej jakości maty z logotypem produkowane
w technologii inlay.
Maty wypełniane wysokiej jakości barwionymi włóknami
polipropylenowymi odpornymi na ścieranie, promieniowanie
UV i przebarwienia.
Do wyboru 16 kolorów do stworzenia projektu graficznego.
Precyzyjne wykończenie – mata nie będzie się pruć ani strzępić.
Logomaty są produkowane w Wielkiej Brytanii.
Niskie koszty instalacji.

Specyfikacja techniczna
Materiał:

Polipropylen

Podkład:

Odporność kolorów na wodę: ≥ 4

Wafel

Stabilność wymiarowa:

Kurczenie się ≤ 1,2 %, Extension ≤ 0,5 %

Wysokość produktu:

12,5 mm +/- 10%

Waga produktu:

2760 g/m² +/- 10%

Ocena zdolności do
elektryzacji:

< 2 kV

Wysokość runa:

6 mm

Waga runa:

1770 g/m²

Wymiary

Ognioodporność:

Efl

2 m x 23 m

Wydajność produktu:

Krajowe 23, Obszary o dużym wykorzystaniu

Wymiary

Odporność na poślizg:

> 0,3 Machine direction, > 0,3 Cross direction

2 m x 23 m

Klasa luksusu:

LC2

Kraj pochodzenia:

Holandia

Odporność kolorów na
światło:

≥5

Wymiary

Odporność kolorów na tarcie
≥4
(mokre i suche)
Odporność kolorów na
zabrudzenia:

≥3

czarny

antracyt

szary

Waga

SC010001

SC110001

SC060001

136 kg

ciemny brązowy ciemny zielony

jasny zielony

Waga

SC420001

136 kg

SC050001

SC040001

Wymiary

bordowy

czerwony

różowy

Waga

2 m x 23 m

SC320001

SC310001

SC260001

136 kg

złocisty beżowy jasny brązowy

fioletowy

Waga

SC200007

136 kg

2 m x 23 m

SC220001

SC210001

Wymiary

granatowy

pomarańczowy

biały

Waga

2 m x 23 m

SC180001

SC170001

SC130001

136 kg

Systemy wycieraczek wejściowych

NOWY
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NOWY

Dostępne kolory

Logomat Precision Nib
•
•

czarny

antracyt

jasny szary

bordowy

•
•
•

czerwony

jasny brązowy

złocisty beżowy

pomarańczowy

ciemny brązowy

ciemny zielony

jasny zielony

granatowy

błękitny

baby Blue

żółty

fioletowy

różowy

biały

Maty o wysokiej wytrzymałości dostępne w szerokiej gamie
kolorystycznej.
Konstrukcja Needlepunch zapewnia optymalną odporność
na zgniatanie.
Wysokiej jakości barwione włókna polipropylenowe odporne
na ścieranie, promieniowanie UV i przebarwienia
Precyzyjne wykończenie – mata nie będzie się pruć ani strzępić.
Logomaty są produkowane w Wielkiej Brytanii.

Specyfikacja techniczna

8

Materiał:

Polipropylen

Podkład:

Wymiary

Wafel

2 m x 23 m

Wysokość produktu:

11 mm +/- 10%

Wymiary

Waga produktu:

2950 g/m² +/- 10%

2 m x 23 m

Wysokość runa:

5,5 mm

Waga runa:

1790 g/m²

Ognioodporność:

czarny

antracyt

szary

Waga

SC010001

SC110001

SC060001

136 kg

ciemny brązowy ciemny zielony

jasny zielony

Waga

SC420001

136 kg

SC050001

SC040001

Wymiary

bordowy

czerwony

różowy

Waga

2 m x 23 m

SC320001

SC310001

SC260001

136 kg

Efl

Odporność na
promieniowanie UV:

Wymiary

Tak

2 m x 23 m

SC220001

SC210001

Wydajność produktu:

Zgodny z EN 14041

Wymiary

granatowy

pomarańczowy

biały

Waga

Odporność na poślizg:

DS

2 m x 23 m

SC180001

SC170001

SC130001

136 kg

Klasa luksusu:

LC2

Kraj pochodzenia:

Holandia

Wymiary
2 m x 23 m

złocisty beżowy jasny brązowy

fioletowy

Waga

SC200007

136 kg

żółty

błękitny

baby blue

Waga

SC070001

SC020001

SC430001

136 kg
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Wewnętrzne maty wejściowe

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.

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.

0,9 m x 1,5 m

Typowe zastosowania:

Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

1,2 m x 1,8 m

Metoda instalacji:

Ułożenie luzem

0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)

VP010207C

VP010307C

2,60 kg

Metoda czyszczenia:

Odkurzyć warstwę wierzchnią

1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)

VP010208C

VP010308C

2,80 kg

Ognioodporność:

BS 4790/BS 5287 mały promień

Wymiary

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

VP010202

VP010302

3,80 kg

VP010203

VP010303

6,05 kg

Czarny/Brązowy Czarny/Stalowy

Waga

0,6 m x 0,9 m

VP010501

VP010601

0,9 m x 1,2 m

VP010504

VP010604

2,85 kg

0,9 m x 1,5 m

VP010502

VP010602

3,80 kg
6,05 kg

1,2 m x 1,8 m

1,60 kg

VP010503

VP010603

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

COBAwash®

Trwałość, uniwersalność i możliwość
prania automatycznego
•
•
•
•
•
•
•

Dostępne kolory

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.

Czarny/Niebieski

Czarny/Czerwony

Czarny/Brązowy

Czarny/Szary

Specyfikacja techniczna
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:
Odporność na
promieniowanie UV:
Typowe zastosowania:
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Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Tak
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.

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.

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
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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.

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna
Wysokość produktu:

8 mm

Zalecane strefy:

Wewnętrzne strefy wejściowe
i obszary przejściowe o dużym lub
bardzo dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji:

Ułożenie luzem

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

MF200007C

MF210007C

-

0,9 m x metr bieżący

Czarny

Brązowy

Purpurowy

Beżowy

Specyfikacja techniczna

•

Wykończenie powierzchni: Termicznie wiązane włókniny spunlaid
dwuskładnikowe z poliestrowym rdzeniem
i nylonową powłoką

•
•
•
•
•
•

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.

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:

644

643

641

642

640

639

637

638

635

636

634

633

631

632

630

628

629

626

Logomat

Wycieraczka reklamowa z możliwością prania

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

Wymiary

Nr produktu

Waga

LG000001

4,00 kg

1,15 m x 1,75 m

LG000002

6,00 kg

Wymiar specjalny

LG000005

3,00 kg

0,85 m x 1,5 m

12

627

624

625

623

621

622

619

620

617

618

616

614

615

613

611

612

610

609

607

608

606

604

605

601

602

907

603

stałe kolory

908

906

904

905

901

902

903

mieszane kolory
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Orthomat® Premium

Wyjątkowo wytrzymała mata antyzmęczeniowa
•

•
•
•

Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort i doskonałą
wytrzymałość: teksturowana górna powierzchnia o wysokiej
gęstości (odporność na ścieranie i rozerwanie), dolna warstwa
o niskiej gęstości (wysoki stopień amortyzacji).
Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne
– mata poprawia komfort pracy, redukuje zmęczenie i 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.

Dostępne kolory

Zielony

Niebieski

Specyfikacja techniczna
Materiał:

Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wymiary

Wykończenie powierzchni:

Kamyczkowa

0,6 m x 0,9 m

Wysokość produktu:

12,5 mm

0,9 m x 1,5 m

FF010002

-

-

4,99 kg

Długość rolki:

18,3 m

0,9 m x 18,3 m

FF010003

FF020003

FF040003

61,00 kg

Temperatura robocza:

od -10°C do +60°C

0,9 m x metr bieżący

FF010003C

FF020003C

FF040003C

3,80 kg

Zalecane środowisko pracy:

Suche, praca wielozmianowa - intensywne
użytkowanie.

0,9 m x 3,65 m

FF010004

-

-

12,15 kg

Typowe zastosowania:

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

45,60 kg

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).

0,6 m x 18,3 m
0,6 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

Czarny

Niebieski

Zielony

Waga

FF010001

-

-

2,00 kg

FF010005

-

-

FF010005C

-

-

2,49 kg

FF010006

-

FF040005

93,50 kg

FF010006C

-

-

5,10 kg

Marble Mat

Stylowa mata antyzmęczeniowa
o teksturze imitującej marmur
•
•
•

Dwuwarstwowa mata z górną trwałą powierzchnią PCV imitująca
marmur i dolną piankową warstwą 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.

Specyfikacja techniczna
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
Czarny

Waga

0,6 m x 0,9 m

Wymiary

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
0,9 m x 18,3 m
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MT010003C

5,87 kg

MT010003

107,50 kg
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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).
Do stosowania w zakładach produkcyjnych/przetwórstwa
żywności.
Powierzchnia „krzyżowa” zapewnia właściwości antypoślizgowe.
Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
Otwory drenujące ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy.
Wzmacniane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.
Easily cleaned in a commercial washing machine.

Specyfikacja techniczna
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

Wymiary
0,85 m x 1,5 m

Nr produktu

Waga

KM010001

7,50 kg

High-Duty

Gumowa mata o uniwersalnym zastosowaniu
•
•
•
•
•

Mata wytwarzana z mieszanki gumy SBR i nitrylowej (30%). Dostępna standardowa mata lub w wersji modułowej (szerokość
0,9 m lub 1,5 m i dowolnej długości).
Obecność nitrylu zwiększa odporność na oleje i środki chemiczne.
Właściwości antyzmęczeniowe oraz antypoślizgowe
EN13552 (R10).
Otwory drenujące (25 mm) ułatwiają odprowadzanie rozlanych
cieczy pod matę.
Temperatura robocza: od -10°C do +65°C.

Specyfikacja techniczna
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Materiał:

Kauczuk naturalny/nitrylowy 30%

Wymiary

Wykończenie powierzchni:

Wypukła powierzchnia kolista

0,9 m x 1,5 m

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

HI010001

Nr produktu
HI010001

HI010002

HI010002

HI010003

HI010003

Waga
HI010004

HI010005

HI010004

9.00 kg

HI010005
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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 25 mm) 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.
czarny

Waga

0,9 m x 1,5 m

Wymiary

RP010001

9,00 kg

0,8 m x 1,2 m

RP010002

5,40 kg

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.
Connectors available to link mats for larger floor coverage.

Specyfikacja techniczna
Materiał:

Kauczuk naturalny

Wymiary

Nr produktu

Waga

Wykończenie powierzchni:

Wypukła powierzchnia kolista

1 m x 1,5 m

DM010002

16,40 kg

Wysokość produktu:

19 mm

łączniki

DM010003

0,3 kg

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:
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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

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

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
0,85 m x 0,75 m

Nr produktu

Waga

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

Unimat

Uniwersalny gumowy dywanik z drenażem
•
•
•

Specyfikacja techniczna
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

20

Nr produktu

Waga

0,9 m x 5 m

UM010001

37,00 kg

0,9 m x 10 m

UM010002

74,00 kg

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.
Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
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Fatigue-Step

Maty modułowe z otworami drenującymi
•

•
•
•
•

Maty modułowe z otworami dostępne w trzech wersjach:
1/ standard – guma naturalna (ogólne zastosowania),
2/ nitryl 25% – zwiększona odporność na środki chemiczne.
3/ nitryl 38% - bardzo dobra odporność na oleje
Bardzo dobre właściwości antyzmęczeniowe i antypoślizgowe
(EN 13552, kat. R10).
Krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
Otwory drenujące (22 mm) ułatwiają odprowadzanie rozlanych
cieczy pod matę.

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:
Typowe zastosowania:

Tak
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.

Płytka
0,9 m x 0,9 m

Czarny

Nitryl

Niebieski

Waga

SS010001

SS010007

SS020001

10,00 kg

Krawędzie
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m

Czarny

żółty

Waga

SS010002F

SS070002F

1,00 kg
1,30 kg

Wersja Męska 75 mm x 1 m

SS010002M

SS070002F

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

Worksafe

Praktyczna i wielofunkcyjna mata
•

•
•
•

Wysoce odporna mata antypoślizgowa i antyzmęczeniowa
dostępna w dwóch wersjach: standard (kolor czarny) – guma
naturalna, nitryl (kolor niebieski) – guma naturalna i nitrylowa
(38%).
Wersja olejoodporna (niebieska) skutecznie chroni przed
działaniem smarów i agresywnych olejów, zmniejsza ryzyko
poślizgnięcia na mokrych, oleistych lub śliskich podłogach.
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
Materiał:

Kraj pochodzenia:

Indie

Uwagi:

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

Wykończenie powierzchni:

Teksturowana powierzchnia z otworami 22 mm

Wysokość produktu:

19 mm

Temperatura robocza:

od -20°C do +160°C

Wymiary

Standard

Nitryl

Waga

Odporność chemiczna:

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

0,9 m x 1,5 m

SW010001

SW020001

14,00 kg

Zalecane środowisko pracy:

Suche i wilgotne (woda, środki
chemiczne), praca wielozmianowa.

Odporność na
promieniowanie UV:

22

Standard - guma naturalna/nitrylowa.
Nitryl - guma nitrylowy 38%.

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.
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Orthomat® Ultimate

Mata piankowa odporna na oleje
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

Gwarancja:
Wymiary
®

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

3 lata gwarancji na normalne lub
umiarkowane użytkowanie

0,6 m x 0,9 m

Czarny

Waga

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

OU010003C

3,00 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m)

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

Specyfikacja techniczna
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Materiał:

Poliuretan

Wymiary

Czarny

Waga

Wykończenie powierzchni:

Bąbelkowa

0,6 m x 0,9 m

SE010001

2,00 kg

Wysokość produktu:

15 mm

0,9 m x 1,2 m

SE010003

4,50 kg

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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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.

Specyfikacja techniczna
Materiał:

Standard i Safety - guma naturalna (100%).
Nitryl - guma naturalna/nitrylowa (25%).

Dodatkowe właściwości:

30 BPN, zgodnie z ASTM E304

Kraj pochodzenia:

Sri Lanka

Wykończenie powierzchni:

Bąbelkowa

Wysokość produktu:

14 mm

Wymiary

Standard

Nitryl

Waga

Temperatura robocza:

od -30°C do +50°C

0,6 m x 0,9 m - mata standardowa

BF010001

BF010001N

6,35 kg

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.

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
0,6 m x 0,9 m

Safety

Waga

BF010701

5,00 kg
11,00 kg

0,9 m x 1,2 m

BF010702

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

Comfort-Lok

Mata modułowa o wysokiej trwałości
•
•
•
•
•
•

Mata wytwarzana z mieszanki gumy SBR i nitrylu (25%). doskonale sprawdza się w obszarach narażonych na oleje i smary.
Powierzchnia o wzorze „blachy ryflowanej” zapewnia
przyczepność.
Właściwości antypoślizgowe EN13552 (R9).
Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.
Dostępnak6 standardowa mata lub moduły umożliwiające
pokrycie obszaru o szerokości 0,7 m i dowolnej długości.
Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia

Specyfikacja techniczna

26

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

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
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Flexi-Deck

Elastyczne płytki modułowe PCV
o uniwersalnym zastosowaniu
•
•
•

•
•

Flexible PVC tile for bar shelves.
Odporność na większość olejów i środków chemicznych.
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.

Dostępne kolory

Zielony

Szary

Niebieski

Czerwony

Specyfikacja techniczna
Materiał:

100% PVC

Wymiary

Wysokość produktu:

13 mm

Płytka 30 cm x 30 cm (9 sztuk)

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

Zielony

Szary

Waga

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)
Wymiary
Płytka 30 cm x 30 cm (9 sztuk)

FD040004

FD060004

Czarny

Niebieski

FD010001

FD020001

0,06 kg
Czerwony
FD030001

Krawędź Żeńska (3 sztuki)

FD010002F3 FD020002F3

Krawędź Męska (3 sztuki)

FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3

Narożnik (4 sztuki)

FD010004

FD020004

FD030002F3
FD030004

Diamond Grid

Elastyczna i wielofunkcyjna mata PCV
•
•

Specyfikacja techniczna
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

Wymiary

Niebieski

Szary

Pomarańczowy

Waga

1 m x 4,8 m

DG020001

DG060001

-

16,90 kg

1mx9m

DG020002

DG060002

-

29,70 kg

-

-

DG170001

7,92 kg

1 m x 2,4 m
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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.
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GripSafe

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.

Specyfikacja techniczna
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

Wymiary

Czarny

Waga

0,6 m x 1,2 m

GS010002

0,34 kg

0,6 m x 10 m

GS010001

2,85 kg

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.
Każda nakładka składa się z 30 ponumerowanych warstw.
Samoprzylepny podkład utrzymuje matę w miejscu. „Lepkie”
warstwy przechwytują brud i pył z obuwia i pojazdów na kółkach,
zapewniając kontrolę zanieczyszczeń.
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).

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna
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
0,45 m x 1,17 m
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Biały

Niebieski

Waga

WC000004

WC020004

3,25 kg

Biały

Niebieski
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Wielka Brytania
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