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Obszary suche, mokre, zaolejone - Intensywne użytkowanie 
- maty nitrylowe

549 Safety Stance™
Wysokiej jakości gumowe podesty przeciwzmęczeniowe przeznaczone do miejsc 
gdzie często występują wycieki olejów. Otwory drenujące doskonale odprowadzają 
wycieki I zanieczyszczenia, a wypustki gumowe na powierzchni maty zwiększają 
przyczepność. Pracownik stoi na czystej i suchej powierzchni. Wykonane z 
gumy nitrylowej 100%, przystosowane do olejów przemysłowych i agresywnych 
chemikaliów. Zalecane dla zakładów pracujących w systemie zmianowym. Korzyści 
ergonomiczne dzięki grubości 22mm. Posiadają doskonale widoczne pomarańczowe 
listwy najazdowe z trzech stron.
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549 Safety Stance™ 
Intensywnie antypoślizgowa powierzchnia. Dla przedłużenia 
trwałości maty do czyszczenia zaleca się stosowanie 
detergentów i myjek ciśnieniowych. Maty standardowe nie 
wymagają montażu. Po prostu kładzie się je na posadzce. 
Maty nie przesuwają się. Nie zwierają sylikonu, mogą być 
stosowane w lakierniach samochodowych.

zalecane zastosowania:
•  Intensywne użytkowanie – środowisko mokre 

i zaolejone. Do umieszczania w zakładach 
produkcyjnych, liniach produkcyjnych, 
liniach montażowych, maszynach CNC, 
obróbce metali na poszczególnych stanowiskach 
pracy i niestandardowych platformach roboczych.

Opis:
• Bardzo wytrzymały, 100% gumy nitrylowej
• Odporne na oleje przemysłowe i agresywne chemikalia 
•  Dostępne listwy najazdowe z trzech stron w kolorze 

pomarańczowym zgodne z zaleceniami OSHA Code 1910-144
• Grubość: 22 mm
• Waga: 13 kg / m²
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, 

nie zawiera sylikonu i metali ciężkich

Kolory:
• Czarny

Wymiary standardowe, brzegi wykończone pomarańczowymi 
najazdami z 3 stron: 
• 66 cm x 102 cm
• 97 cm x 163 cm
• 97 cm x 315 cm

Wymiary na zamówienie: 
•  549 Safety Stance™ Custom są dostępne jako maty modułowe, które 

można łączyć ze sobą za pomocą łączników.

Akcesoria: 
•  551 MD Ramp System ™ Nitrylowe rampy bezpieczeństwa o 

szerokości 5 cm, Pomarańczowe 
•  552 MD-X Ramp System™ ™ Nitrylowe rampy bezpieczeństwa o 

szerokości 15 cm, Pomarańczowe

549 Safety Stance™ Custom
Dowolne wymiary na zamówienie. Cena kalkulowana na 
podstawie ilości modułów, łączników listw. 

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

TESTOWANIE WYROBU


