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Mata przemysłowa Kleen-Komfort Safety antyzmęczeniowa, antypoślizgowa, 5 lat gwarancji
Kod produktu: komfort-safety

Mata przemysłowa Kleen Komfort Safety to ergonomiczna, antyzmęczeniowa mata z żółtymi
krawędziami ostrzegawczymi stosowana wewnątrz obiektów. Została zaprojektowana z myślą o
stojących stanowiskach pracy przy maszynach, taśmach produkcyjnych, biurkach, czy ladach.

Materiał wykonania maty

209,00 zł

257,07 zł brutto

Zobacz więcej

Mata robocza Kleen Komfort Safety zbudowana jest z trzech warstw materiałowych. Powierzchnia
maty wykonana jest z 100% gumy nitrylowej, jej wypełnienie to spieniona guma, natomiast spód to
znów warstwa 100% gumy nitrylowej. Nie zawiera ona związków PVC, które mogą być szkodliwe dla
zdrowia. Technologia i materiał, z której została wykonana, powoduje, że mata nie łamie się, nie
kruszy i nie faluje.

Mata poprawia komfort pracy
Mata dzięki swojej sprężystości odciąża stawy, mięśnie, kręgosłup, które w trakcie wielogodzinnej
pracy są narażone na liczne kontuzje. Jej zastosowanie znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia urazów układu ruchowego i zwiększa poczucie komfortu. Większa wygoda pracy przekłada
się bezpośrednio na wyższą produktywność pracownika z niej korzystającego. Dodatkowo
zastosowanie odpowiedniej faktury i tłoczeń powierzchni nadaje jej właściwości antypoślizgowe, a
konstrukcja niskoprofilowa (niskie brzegi) zmniejszają ryzyko potknięcia się.
Mata chroni nie tylko pracujących na niej ludzi, ale i towar lub przedmioty, którymi się oni posługują na
stanowisku pracy. Amortyzuje upadki przedmiotów, zarówno tych ciężkich, które mogłyby uszkodzić
podłogę, jak i lekkich, które mogłyby ulec zniszczeniu. Można ją stosować na posadzki z ogrzewaniem
podłogowym.
Żółte ranty maty wzmagają czujność i z daleka informują o potencjalnym zagrożeniu przy stanowisku
pracy.

Gwarancja producenta 5 lat*
* gwarancja dla firm wynajmujących i serwisujących maty jest ograniczona do 2 lat, dla wszystkich
pozostałych firm, będących odbiorcami końcowymi gwarancja jest 5 letnia.
Cechy produktu:
Antyzmęczeniowa mata do stref przemysłowych;
Odciąża mięśnie i stawy;
Amortyzująca spieniona guma zwiększa komfort pracy podczas długotrwałego stania;
Nisko-profilowa, zwiększa BHP;
Produkowana w EU.

antyzmęczeniowa

certyfikat palności: DOC-FF-1-70

odporność na
oddziaływanie światła

w

nie zawiera PVC

czyszczenie maty myjką
ciśnieniową

można stosować
przy ogrzewaniu podłogowym

Informacje techniczne:
Waga całkowita:

około 7,18 kg/m²

Zastosowanie:

- Do użytku wewnątrz budynków.
- Na stanowiskach pracy stojącej.
- Przy maszynach, taśmach produkcyjnych,
biurkach, ladach.

Rozmiary standardowe:

60 x 85 cm, 85 x 150 cm,

Materiały:

Powierzchnia: 100% guma nitrylowa
Wypełnienie: spieniona guma
Spód: 100% guma nitrylowa

Klasyfikacja antystatyczna:

EN 14041 Antystatyczna

Odporność na poślizg:

NFSI High-Traction

Czyszczenie:

- Czyszczenie jak przy dywanie/Odkurzanie
- Szczotkowanie
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