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84,00 zł

103,32 zł brutto

Zobacz więcej

Profesjonalna mata wejściowa zewnętrzna i
wewnętrzna - Water Horse
Kod produktu: kleen-water-horse

Mata wejściowa Water Horse to profesjonalna mata, która z powodzeniem może być stosowana na
zewnątrz i wewnątrz obiektów. Charakteryzuje się ponadprzeciętną retencją wody, znakomicie radzi
sobie w trakcie intensywnych opadów deszczu, czy śniegu. Jest bardzo wytrzymała, dzięki czemu
świetnie sprawdza się jej instalacja w urzędach, bankach, hotelach, restauracjach, szpitalach,
szkołach, firmach z dużym natężeniem ruchu.

Mata świetnie odprowadzająca wodę
Nazwa tej maty zobowiązuje, dlatego jej producent firma Kleen Tex zadbał o znakomite właściwości
retencyjne produktu. Mata znakomicie utrzymuje czystość i higienę, powstrzymuje zabrudzenia i wodę
przy wejściu do budynku.

Konstrukcja maty wejściowej Water Horse
Matę Water Horse zaprojektowano w strukturze wafla, jej podniesione krawędzie pozwalają na
znacznie przewyższające możliwości mat konkurencyjnych akumulowanie zabrudzeń i wody. Spód
produktu wykonano z antypoślizgowej gumy nitrylowej, a także wypustek chroniących matę przed
niekontrolowanym przesuwem.

Mata Water Horse jest wykonana z wysokiej jakości
materiałów
Mata wejściowa Water Horse jest bardzo wytrzymała, nie łamie się, nie kruszy, nie faluje. Struktura
wafla maty wykonana została z 100% polipropylenu, spód z 100% gumy nitrylowej z dodatkowymi
wypustkami. W skład maty nie zastosowano szkodliwych związków PVC, dlatego jest ona bezwzględnie
bezpieczna dla zdrowia jej użytkowników. Kolory maty nie płowieją i można ją z powodzeniem
stosować na ogrzewaniu podłogowym.
Cechy produktu:
Skutecznie zatrzymuje zabrudzenia i wilgoć
Ma odporną na zgniatanie konstrukcję
Absorbuje ponadprzeciętne ilości wody
Ma antypoślizgowy spód z wypustkami
Jest odporna na działanie światła (kolory nie blakną)
5 lata gwarancji przy stosowaniu się do zasad eksploatacji i konserwacji
11 lat gwarancji na utratę kolorów
Produkowana jest w Europie

czyszczenie przez odkurzanie

suszenie na leżąco,
nie suszyć w suszarkach
bębnowych

odporność na
oddziaływanie światła

nie zawiera PVC

czyszczenie maty parą

można stosować
przy ogrzewaniu podłogowym

w

Informacje techniczne:
Waga całkowita:

3,20 kg/m²

Wysokość całkowita:

około 7 mm

Zastosowanie:

- Wejścia
- Ułożenie wewnętrzne

Rozmiary standardowe:

60 x 90 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175
cm,
115 x 240 cm

Materiały:

Włókno: 100 % Polipropylen
Wysokość włókna: około 5 mm
Waga włókna: 800 - 900 g/m²
Spód: 100 % Guma nitrylowa
Grubość gumy: 1,80 mm
Waga gumy: 2,30 kg/m²
Szerokość borderu: 20 mm
Grubość borderu: 3,60 mm

Odporność na poślizg:

NFSI High-Traction

Chłonność brudu:

1000 g/m²

Chłonność wilgoci:

4 - 5 l/m²

Czyszczenie:

- Jak dywan / Odkurzanie
- Czyszczenie parowe

Specyfikacja
Gwarancja

5 lat

Wysokość

około 7 mm

Guma

100 % Guma nitrylowa

Grubość gumy

1,80 mm

Waga gumy

2,30 kg/m²

Szerokość borderu

20 mm
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