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Maty antypoślizgowe 
higieniczne
Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w basenie są 
poślizgnięcia i upadki. W szatniach, basenach i prysznicach istnieje 
ryzyko poślizgnięcia się na mokrych, śliskich i zimnych podłogach. 
Ponadto stosowanie szamponów, mydeł i olejków często 
komplikuje ten problem. Maty higieniczne Notrax® tworzą zdrowsze 
i bezpieczniejsze środowisko, zapewniając natychmiastowy 
drenaż i antypoślizgowość, a także zapobiegając wzrostowi 
mikroorganizmów powodujących infekcje i choroby skóry.
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523 Modular Lok Tyle™ 
Ciepłe, wygodne, nieporowate i łatwe w czyszczeniu, wykonane 
z wytrzymałego elastycznego PCV. Otwarta struktura szerokich 
otworów, które zapewniają swobodne i łatwe odprowadzanie wody, 
mydła, szamponu i balsamów, gdzie niezawodne i pewne podłoże jest 
niezbędne. Modułowe, łatwe do kliknięcia razem płytki, idealne do 
zastosowania na miejscu w niestandardowych konfiguracjach.

•  Maty modułowe wykonane z PVC z dodatkiem środków 
antybakteryjnych, Odporne na UV

•  Grubość: 14,3 mm
•  Waga: 5,2 kg / m²

Kolory:
•  Niebieski, Czarny

Wymiary:
•  Moduły: 30,5 cm x 30,5 cm

Akcesoria:
•  Listwy najazdowe i narożniki wykańczają powierzchnię maty i 

zapobiegają poślizgnięciom
•  Listwa: 5 cm x 30,5 cm
•  Narożnik: 5 cm x 5 cm

Maty higieniczne są traktowane środkiem 
przeciwdrobnoustrojowym, aby zapobiec rozwojowi 
bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów powodujących 
nieprzyjemne zapachy, wysypki, grzybicę i inne infekcje 
skóry. Mata została zaprojektowana tak, aby była wygodna 
i ciepła dla bosych stóp, izolując użytkowników od zimnych 
i często mokrych podłóg, a jednocześnie oferując chwyt 
zapobiegający poślizgom.

Higieniczna mata antypoślizgowa posiada otwartą kratkę 
umożliwiającą łatwe odprowadzanie wody, natomiast 
podniesiona struktura zapewnia napowietrzanie dla 
łatwego suszenia i zapobiega przemieszczaniu się maty. 
Maty Notrax® są dostępne na rolkach lub łączących się 
blokach, które można z łatwością układać, instalować lub 
dostosowywać do kładek, szatni, pryszniców i saun, a także 
wzdłuż basenów, aby zapobiec poślizgnięciu.

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia
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Obszary mokre - Maty higieniczne

Miękkie i ciepłe dla wygody stóp

Wytrzymałe maty higieniczne podnoszą bezpieczeństwo w miejscach mokrych miejscach 
takich jak prysznice. Antypoślizgowa powierzchnia jest antypoślizgowa i wygodna dla bosych 
stóp. Bakteriobójcze dodatki do tworzywa z jakich wykonane są maty zapobiegają rozwojowi 
pleśni i grzybów na powierzchni maty. Otwarta budowa mat pozwala na łatwy odpływ. Maty 
sa łatwe w czyszczeniu, układaniu.

zalecane zastosowania:
• Prysznice i natryski, przebieralnie, baseny, sauny itp
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536 Akwadek™ 
•  Mata w formie gretingu, odporna na UV, z dodatkiem środków bakteriobójczych
•  Grubość: 12 mm
•  Waga: 7,5 kg / m²
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera 

sylikonu i metali ciężkich

538 Gripwalker Lite™ 
•  Lekka mata, odporna na UV z dodatkiem środków antybakteryjnych w kształcie fali
•  Grubość: 5,3 mm
•  Waga: 3,6 kg / m²
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera 

sylikonu i metali ciężkich

535 Soft-Step™
•  Lekkich zastosowań mata odporna na promieniowanie UV z 

dodatkiem środków bakteriobójczych, wykonana z polietylenu
•  Grubość: 9 mm
•  Waga: 4,3 kg / m²

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

Wymiary na zamówienie w metrach 
bieżących i w szerokościach:
•  60 cm, 91 cm, 122 cm 

Akcesoria:
•  Łączniki umożliwiające łączenie mat 

na długości i szerokości w kolorze 
czarnym

•  Łączniki umożliwiające łączenie 
mat pod kątem prostym w kolorze 
czarnym

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

Pełne rolki o długości 12,2 m i w 
szerokościach: 
•  91 cm, 122 cm 

Wymiary na zamówienie w metrach 
bieżących i w szerokościach: 
•  91 cm, 122 cm 

Pełne roli o długości 15 m i w 
szerokości: 
•  60 cm

Wymiary na zamówienie: 
•  w metrach bieżących i w szerokości 

60 cm

Akcesoria:
•  Łączniki do łączenia maty na długości

Kolory:
•  Niebieski, Szary

Pełne rolki o długości 10 m i w 
szerokościach:
•  60 cm, 91 cm, 122 cm

 

Kolory:
•  Niebieski, Szary

Kolory:
•  Biały nakrapiany, Beżowy, 

Niebieski


