
Orthomat  Premium
Redukuje zmęczenie na stanowiskach pracy
w pozycji stojącej

Wyjątkowe właściwości antyzmęczeniowe – realna inwestycja w
miejsce pracy.
Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia komfort i wysoką trwałość
maty.
Teksturowana górna powierzchnia o wyjątkowej odporności na
ścieranie i rozerwanie.
Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
Dolna warstwa o niskiej gęstości zapewnia wysoki stopień
amortyzacji.
Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na
stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
Stożkowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
Dostępna w różnych kolorach.
Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1.

Dostępne style

zielony niebieski czarny

Numer części Rozmiar Kolor Waga

FF010001 0,6 m x 0,9 m czarny 2,00 kg

FF010002 0,9 m x 1,5 m czarny 4,99 kg

FF010003 0,9 m x 18,3 m czarny 61,00 kg

FF010003C 0,9 m x metr bieżący czarny 3,80 kg

FF010004 0,9 m x 3,65 m czarny 12,15 kg

FF010005 0,6 m x 18,3 m czarny 45,60 kg

FF010005C 0,6 m x metr bieżący czarny 2,49 kg

FF010006 1,2 m x 18,3 m czarny 93,50 kg

FF010006C 1,2 m x metr bieżący czarny 5,10 kg

FF010007 Rozmiar specjalny czarny 0,00 kg

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach

Wykończenie
powierzchni:

Kamyczkowa

Wysokość
produktu:

12,5 mm

Długość rolki: 18,3 m

Temperatura
robocza:

0 C do +60 C

Zalecane
środowisko
zastosowania:

Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

Typowe
zastosowanie:

Linie produkcyjne, obszary montażowe,
stanowiska: pakowania, przemysłowe, sklepowe

®

Części Specyfikacja techniczna
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FF010008 0,9 m x 22 m czarny 73,26 kg

FF020003 0,9 m x 18,3 m niebieski 61,00 kg

FF020003C 0,9 m x metr bieżący niebieski 3,80 kg

FF040003 0,9 m x 18,3 m zielony 61,00 kg

FF040003C 0,9 m x metr bieżący zielony 3,80 kg

FF040005 1,2 m x 18,3 m zielony 88,00 kg

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda
czyszczenia:

Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka,
mop).

Odporność
ogniowa:

BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 2 lata w przypadku stosowania w suchym
środowisku
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