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Obszary suche, mokre i zaolejone - Przemysł spożywczy i gastronomia

Maty gumowe

Mata przeciwzmęczeniowa zapewnia optymalne połączenie wygody, 
powierzchni antypoślizgowej, zdolności odwadniania, jakości i trwałości, 
a także odporności na olej / tłuszcz. Wykonane z trwałych materiałów 
zapewniają doskonałe użytkowanie na wiele lat. Doskonała powierzchnia 
antypoślizgowa.

zalecane zastosowania:
• Mokre, zaolejone/ tłuste obszary - przemysł spożywczy, gastronomia, kuchnie
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563RD Sanitop Deluxe™ Red
Duży ciężar maty zapobiega przesuwaniu się maty na posadzce. Grubość 
wykładziny – 20mm zapewnia odpowiednie właściwości ergonomiczne. 
Otwory drenujące oraz wypustki na powierzchni maty ułatwiają wentylację 
i umożliwiają spływanie zanieczyszczeń pozostawiając suchą i czystą 
powierzchnię wykładziny. Dostępne listwy najazdowe, by zredukować 
ryzyko. Zaleca się czyszczenie myjką ciśnieniową dla długotrwałego 
użytkowania

Opis:
•  Guma nitrylowa 75%, odporna na działanie olejów i smarów
•  Grubość: 20 mm
•  Waga: 12,3 kg / m²

Kolory:
•  Czerwony

Wymiary standardowe:
•  91 cm x 152 cm

Akcesoria:
•  Łączniki do łączenia modułów na długość i na szerokość.

563 Sanitop Deluxe™ jest również dostępna w kolorze czarnym z 
mieszanek gumy naturalnej dla zwykłych zastosowań (strona 43).

550RD Cushion Ease™ Red 
Kwadratowe moduły o wymiarach 91 x 91 cm można łatwo łączyć ze sobą 
wpinając jedną matę do drugiej. Można w ten sposób wykładać matami 
dowolne obszary wg zapotrzebowania. Powierzchnia antypoślizgowa. 

Opis:
•  Guma nitrylowa 75%, odporna na działanie olejów i smarów
•  Grubość: 19 mm
•  Waga: 10 kg / m²

Wymiary standardowe:
•  91 cm x 91 cm

Kolory:
•  Czerwony

Akcesoria:
•  System listw najazdowych 551 MD Ramp System™ Nitrile męskich i 

żeńskich w kolorach żółtym, czerwonym i czarnym.

Cała gama mat z serii Cushion Ease™ i Cushion Ease Solid ™ (strona 21 i 
41).
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