
High-Duty
Gumowa mata o uniwersalnym zastosowaniu

• Mata wytwarzana z mieszanki naturalnej gumy SBR i gumy nitrylowej (30%).
• Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru  

o szerokości 0,9 m lub 1,5 m i dowolnej długości.
• Obecność nitrylu zwiększa odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
• Mata zapewnia właściwości antyzmęczeniowe oraz antypoślizgowe zgodne 

z normą EN13552, kategoria R10.
• Wypukła powierzchnia gwarantuje doskonałą przyczepność podczas 

chodzenia.
• Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz 

ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Temperatura robocza: od -10°C do +65°C.
• Łatwy montaż, przenoszenie i czyszczenie.
• Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

Materiał: guma SBR/nitrylowa (30%).
Grubość: 12,5 mm.

Orthomat® Ultimate
Mata piankowa odporna na wodę, oleje i chłodziwa

• Piankowa mata antyzmęczeniowa otoczona z każdej strony  
rewolucyjnym materiałem PolyNit o zmniejszonej palności, odpornym 
na oleje maszynowe i środki chemiczne.

• Środkowa miękka warstwa z pianki PCV zapewnia wygodę, ogranicza  
uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy  
w pozycji stojącej.

• PolyNit jako zewnętrzna osłona skutecznie chroni i całkowicie uszczelnia 
wewnętrzną piankę. Jest odporny na przebicia i rozdarcia w przypadku 
kontaktu z luźnymi zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych oraz  
z drewnianymi i metalowymi wiórami.

• Wypukła piramidowa powierzchnia zapewnia dodatkową przyczepność  
i zwiększa bezpieczeństwo.

• Odporność ogniowa: BS EN 13501-1:2002 klasa: Dfl-s1.
• Właściwości antypoślizgowe: DIN 51130:2010, kategoria R11.
• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Materiał: pianka PCV/PolyNit.
Grubość: 10 mm.

Maty dla firm  
cateringowych
Ergonomiczne maty 
przemysłowe

HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005

Wymiary Nr produktu Waga

0,6 m x 0,9 m OU010001 2,92 kg
0,9 m x 1,5 m OU010002 7,29 kg
0,9 m x 18,3 m OU010003 89,00 kg
0,9 m x metr bieżący OU010003C 3,00 kg

Wymiary Nr produktu Waga

0,9 m x 1,5 m - standardowa mata HI010001 9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł boczny (2 dł./1 kr.) HI010002 9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł środkowy (krawędź 2 dł.) HI010003 9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł boczny (2 kr./1 dł.) HI010004 9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł środkowy (krawędź 2 kr.) HI010005 9.00 kg
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Maty dla firm  
cateringowych
Ergonomiczne maty 
przemysłowe

Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 10 m SN010002 46,00 kg
1 m x metr bieżący SN010002C 4,60 kg
Rozmiar specjalny (m2) SD1 4,60 kg

Wymiary Standard Nitryl Waga
0,91 m x 0,91 m ST010001 ST010001B1 11,15 kg
Krawędzie Czarny Żółty Waga
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m SS010002F SS070002F 1,00 kg
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m SS010002M SS070002M 1,00 kg

Senso Dial
Antyzmęczeniowa mata (ESD)

• Dwuwarstwowa mata ESD o wysokiej odporności na zużycie:
1. Górna powierzchnia z najwyższej jakości mieszanki  

gumy NBR/SBR i nitrylu.
2. Podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort  

i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
• Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 109 Ω, zgodna  

z normą IEC 61340-4-1.
• Obecność nitrylu zwiększa odporność na plamy oleju.
• Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem (10 mm) 

do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość 
darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

• Teksturowana górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości 
antypoślizgowe.

• Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód  

uziemiający, wtyczka. 
• UWAGA: rozmiary specjalne dostępne na życzenie.

Grubość: 10 mm.
Materiał: guma NBR/SBR/nitryl, pianka EPDM.

Solid Fatigue-Step
Wysoce komfortowe maty modułowe
o zamkniętej strukturze

• Maty modułowe o pełnej powierzchni dostępne w dwóch wersjach:
1. Standard – mieszanka gumy naturalnej i nitrylowej (25%).
2. Nitryl – guma nitrylowa (100%).

• Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort  
podczas długich okresów pracy na stojąco.

• Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na  
stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

• Produkt odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących 
substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.

• Wersja Nitrylowa posiada odporność ogniową zgodnie z normą:  
BS EN 13501-1:2007: klasa: Bfl-s1.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.
• Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły i krawędzie 

łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Grubość: 18 mm.
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