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Obszary suche, mokre i zaolejone - Przemysł spożywczy i gastronomia

Ergonomia na śliskich posadzkach 

Te maty są zaprojektowane aby spełnić różne wymogi w przemyśle 
spożywczym. Właściwości ergonomiczne zapewnia odpowiednia grubość i 
wykonane z mocnych i jednocześnie sprężystych mieszanek gum. Odporne na 
oleje spożywcze i tłuszcze. Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia odpowiednią 
przyczepność w śliskim środowisku. Boki wykończone najazdami zapobiegają 
potknięciom. Zaleca się czyszczenie detergentami i myjką ciśnieniową.
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458 Skystep™ Red
Pojedyńcze maty stanowiskowe. Powierzchnia bąbelkowa jest 
antypoślizgowa i jednocześnie ma bardzo dobre właściwości 
ergonomiczne. Budowa maty powoduje, że mata od spodu 'przysysa' się 
do posadzki, co zapobiega przesuwaniu się maty. 

Opis:
•  Guma nitrylowa 75%, odporna na działanie olejów i smarów
•  Grubość: 13 mm
•  Waga: 10 kg / m²

zalecane zastosowania:
•  Suche/tłuste obszary - przetwarzanie żywności, pakowanie żywności, 

obszary przygotowywania żywności i batony

Wymiary standardowe:
•  60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm

458 Skystep™ Red jest również dostępna w wykonaniu z naturalnej gumy 
dla zwykłych zastosowań. (strona 43).

562RD Sanitop™ Red 
Podstawowa wygoda i antypoślizgowość w mokrym i tłustym środowisku. 
Otwory drenujące oraz wypustki na powierzchni maty ułatwiają wentylację 
i umożliwiają spływanie zanieczyszczeń pozostawiając suchą i czystą 
powierzchnię wykładziny. 

Opis:
•  Guma nitrylowa 75%, odporna na działanie olejów i smarów 
•  Grubość: 12,7 mm
•  Waga: 8 kg / m²

zalecane zastosowania:
Obszary mokre/ tłuste - przetwarzanie żywności, profesjonalne kuchnie, 
linie kuchenne, miejsca przygotowywania posiłków, bary i pomieszczenia 
do czyszczenia

Wymiary standardowe:
•  91 cm x 152 cm
 91 cm x 297 cm
 91 cm x 594 cm

562 Sanitop™ jest również dostępna w wykonaniu z naturalnej gumy dla 
zwykłych zastosowań. (strona 43).
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