Mata wejściowa Entrance - 2 lata gwarancji
DARLOG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
Poznań
tel. 530 391 286

Cena:
od

70,00 zł

86,10 zł brutto

Zobacz więcej

Kod produktu: kleen-entrance

Mata wejściowa Entrance to profesjonalna mata poliamidowa do intensywnego użytkowania wewnątrz
obiektów. Skutecznie zbiera i zatrzymuje zabrudzenia oraz wilgoć. Jej spód wyposażono w specjalne
wypustki, wykonane z 100% gumy nitrylowej, dzięki czemu mata charakteryzuje się bardzo dobrymi
właściwościami antypoślizgowymi.

Gdzie stosować maty wejściowe?
Mata Entrance zatrzymuje kurz, pył, zabrudzenia, wodę przy wejściu do obiektu. Najpopularniejszymi
obiektami, w których jest stosowana to: banki, hotele, szpitale, szkoły, firmy i instytucje użyteczności
publicznej. Z racji wysokiej skuteczności w zbieraniu brudu, poza oczywistym efektem estetycznym w
obiektach, w których ją zastosowano, wpływa bezpośrednio na redukcję kosztów sprzątania.
Wprowadzenie do użytku maty Entrance pozwala na rzadsze sprzątanie i zmniejszenie zużycia
środków chemicznych stosowanych do czyszczenia.

Wysoka jakość wykonania maty
Mata składa się z dwóch warstw ściśle ze sobą połączonych, znakomicie sprawdza się nawet w
miejscach o nasilonym ruchu pieszym. Skład maty nie zawiera szkodliwych związków PVC, dzięki
czemu jest w 100% bezpieczna dla zdrowia ludzi, nie łamie się, nie kruszy i nie faluje. Matę wejściową
Entrance można z powodzeniem stosować na posadzki z ogrzewaniem podłogowym. Jest odporna na
promienie słoneczne, jej kolory nie płowieją. W odróżnieniu od konkurencyjnych mat długość gwarancji
na matę wynosi 2 lata, gdy w przypadku mat słabej jakości gwarancja nie przekracza 1 roku.
Cechy produktu:
Skutecznie zatrzymuje zabrudzenia i wilgoć
Ma trwałe i wytrzymałe włókna poliamidowe
Posiada antypoślizgowy spód z wypustkami
Jest antystatyczna i odporna na działanie światła
2 lata gwarancji, postępując zgodnie z naszymi zasadami eksploatacji i konserwacji
Produkowana jest w Europie

czyszczenie przez odkurzanie

certyfikat palności: EN 13501-1 /
Cfl-s1

odporność na
oddziaływanie światła

nie zawiera PVC

czyszczenie maty parą

można stosować
przy ogrzewaniu podłogowym

Informacje techniczne:
Waga całkowita:

2,50 kg/m²

Wysokość całkowita:

około 11 - 12 mm

Zastosowanie:

- Ułożenie wewnętrzne

Rozmiary standardowe:

60 x 85 cm, 85 x 150 cm i 115 x 175 cm

Materiały:

Włókno: 100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6

w

Wysokość włókna: około 10 - 11 mm
Waga włókna: bez podkładu: 600 g/m²
z podkładem: 700 g/m²
Spód: 100 % Guma nitrylowa

Grubość gumy: 1,20 mm
Waga gumy:

1,81 kg/m²

Szerokość borderu:

20 mm

Grubość borderu: 2,20 mm
Odporność na poślizg:

NFSI High-Traction

Chłonność brudu:

800 g/m²

Chłonność wilgoci:

3 - 4 l/m²

Czyszczenie:

- Jak dywan / Odkurzanie
- Czyszczenie parowe

Specyfikacja
Gwarancja

2 lata

Wysokość

około 11 - 12 mm

Wymiary

600 x 850, 850 x 1500 i 1150 x 1750 mm

Szerokość borderu

20 mm
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