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Obszary suche, mokre, zaolejone - Wytrzymałe maty modułowe z PCV

Podesty z PCV

Wytrzymałe podesty z PCV zarówno chronią posadzki jak również posiadają właściwości 
przeciwzmęczeniowe. Budowane na zamówienie według zapotrzebowania klienta. Antypoślizgowa 
powierzchnia zapewnia bezpieczeństwo. Listwy najazdowe eliminują ryzyko potknięć I ułatwiają wejście 
I zejście z maty.

zalecane zastosowania:
•  Suche, mokre / zaolejone środowisko przemysłowe – intensywne użytkowanie w zakładach 

produkcyjnych, liniach produkcyjnych, liniach montażowych, maszynach CNC, obróbce metali, 

Opis:
•  Wykonane z wytrzymałej mieszanki PCV
•  Odporne na działanie olejów syntetycznych/ hydraulicznych
•  Ognioodporność: Cfl-S2 wg DIN EN ISO 13501
•  Żółte krawędzie zgodne z OSHA Code 1910-144
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali 

ciężkich
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Wear resistance
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620 Diamond Flex Lok™
Nadzwyczajna redukcja zmęczenia dzięki wyjątkowej elastycznej podbudowie wykładziny. 
Oferowana w formie fabrycznie zmontowanej lub jako oddzielne moduły do montażu na miejscu. 
Trwały system mocowania zapewnia, że wykładzina nie rozejdzie się na łączeniach. Nie wymaga 
klejenia. Łatwa w montażu na miejscu dla niestandardowych konfiguracji antypoślizgowa 
powierzchnia o wzorze blachy ryflowanej, antypoślizgowość: R10 wg DIN51130 i BG-rule 
BGR181. Posiada otwory drenujące 20 mm, które odprowadzają zanieczyszczenia i rozlane płyny 
pozostawiając powierzchnię suchą i czystą.

Opis:
•  Grubość: 25 mm
•  Waga: 9,7 kg / m²

Wymiary:
•  Płytka: 30,48 x 30,48 cm

Akcesoria:
•  Żółte najazdy: 15,24 x 30,48 cm
•  Żółte narożniki: 15,24 x 15,24 cm

520 Cushion Lok HD™
Wzmocniona budowa podestów wytrzymuje największe obciążenia. Standardowo wykonywane 
na zamówienie, w dowolnym kształcie i wielkości. Powierzchnia antypoślizgowa. Posiada otwory 
drenujące, które odprowadzają zanieczyszczenia i rozlane płyny pozostawiając powierzchnię 
suchą i czystą.

Opis:
•  Grubość: 22,2 mm
•  Waga: 9,5 kg / m²
•  Antypoślizgowość: R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181

Wymiary standardowe, brzegi wykończone żółtymi najazdami z 3 stron:
•  76 cm x 152 cm
•  107 cm x 183 cm

Wymiary na zamówienie:
•  Dowolne wymiary i kształty, obliczenia w m².

522 Cushion Lok HD™ Grip Step®

Wzmocniona budowa podestów wytrzymuje największe obciążenia. Standardowo wykonywane 
na zamówienie, w dowolnym kształcie i wielkości. Żółte listwy najazdowe I narożniki. 
Powierzchnia antypoślizgowa, dla bardzo śliskich miejsc z antypoślizgową powłoką korundową 
Grip Step®. Posiada otwory drenujące, które odprowadzają zanieczyszczenia i rozlane płyny 
pozostawiając powierzchnię suchą i czystą.

Opis:
•  Grubość: 22,2 mm
•  Waga: 9,7 kg / m²

Wymiary standardowe, brzegi wykończone 
żółtymi najazdami z 3 stron:
•  76 cm x 152 cm
•  107 cm x 183 cm

Wymiary na zamówienie:
•  Dowolne wymiary i kształty, obliczenia w m².

TESTOWANIE WYROBU

Wymiary na zamówienie:
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