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Obszary suche - Bardzo intensywne użytkowanie

479 Cushion Trax®

Bardzo wygodna w użytkowaniu i trwała mata ergonomiczna. 
Składa sie z górnej bardzo mocnej wykładziny PCV z trwale zespoloną 
mikrokomórkową pianką PCV, całkowita grubość 14 mm – wszystkie te 
czynniki dają poczucie wyjątkowego komfortu i są odporne na intensywne 
użytkowanie. Diamentowy wzór na powierzchni maty zapewnia dobrą 
przyczepność I równocześnie umożliwia łatwe poruszanie się na macie.
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479 Cushion Trax® 
Konstrukcja i kompozycja materiału sprawiają, że jest to 
najbardziej wszechstronne rozwiązanie do redukcji zmęczenia 
zarówno w statyce, jak i w dynamicznych pozycjach roboczych. 
Antypoślizgowość R10 wg DIN51130 i BG-rule BGR181. Posiada 
certyfikat National Floor Safety Institute (NFSI) (Narodowy 
Instytut Bezpieczeństwa Pokryć Podłogowych) Zastosowano 
RedStop™, przyczepną powłokę, która zapobiega przesuwaniu 
się mat na posadzce. Dostępne żółte krawędzie zgodnie z 
zaleceniami OSHA 1910-144. Ze wszystkich czterech stron 
mata jest wykończona spadem minimalizując ryzyko potknięcia 
się. Technologia laminacji Uni-Fusion™, stworzona tak, aby 
wytrzymać w najtrudniejszych warunkach pracy. 

zalecane zastosowania:
•  Intensywne użytkowanie, środowisko suche, w zakładach pro-

dukcyjnych, liniach montażowych, magazynach, oraz magazynach 
logistycznych, poszczególnych stanowiskach pracy. Nadaje się 
również do użytkowania komercyjnego, w tym hoteli, recepcji, 
sklepów, domów towarowych, banków, restauracji itp

Opis:
•   Gruba, mocna warstwa PVC – 4,7 mm, trwale zespolona z pianką 

winylową o grubości 9,3 mm
•   Grubość: 14 mm
•   Waga: 5,5 kg / m²
•   Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
•   Certyfikat antypoślizgowości: NSFI
•   Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, 

nie zawiera sylikonu i metali ciężkich

Kolory:
•   Szary, Czarny, Czarny/Żółty

Wymiary standardowe:
•   60 cm x 91 cm
 91 cm x 150 cm
 91 cm x 3 m
 91 cm x 6 m

Pełne rolki o długości 22,8 m o szerokościach: 
•   60 cm, 91 cm, 122 cm, 152 cm 

Długości na zamówienie w szerokościach:
•   60 cm, 91 cm, 122 cm, 152 cm 

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia


