
Maty rekreacyjne 
Rekreację mamy dobrze przećwiczoną

  
COBA Europa od wielu lat zaopatruje szeroko pojęty sektor rekreacyjny 
w maty zwiększające bezpieczeństwo. Posiadamy szereg opcji, 
które odzwierciedlają nasze doświadczenie w tym segmencie rynku. 
Higieniczne maty antypoślizgowe do basenów i szatni, wysoce odporne 
maty do siłowni i sal gimnastycznych, a także gumowe maty na place 
zabaw z zatwierdzoną krytyczną wysokością upadku dają pogląd na to, 
co posiadamy w naszej ofercie. Dostarczamy również maty systemowe 
i wykładziny gumowe wykorzystywane w stajniach, alejkach i myjkach.
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Specyfikacja techniczna

Materiał: PVC

Wykończenie powierzchni: Wzór w romby

Wysokość produktu: 8.5 mm

Wymiary otworu: 13 mm x 16 mm

Temperatura robocza: od -5°C do +60°C

Odporność chemiczna:

PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży 
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Typowe zastosowania: Umywalnie, kąpieliska, obszary przemysłowe, 
bary, kuchnie, zakłady przetwórstwa żywności.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Zwinąć w celu umycia podłogi i umyć matę wodą

Kraj pochodzenia: Chiny

Diamond Grid
Elastyczna i wielofunkcyjna mata 
do wilgotnych pomieszczeń

• Otwarta diamentowa struktura oraz specjalnie zaprojektowana 
spodnia część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia 
oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Antypoślizgowa górna powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo.
• Mata umożliwia komfortowe i bezpieczne chodzenie bez obuwia.
• Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie.

Niebieski

Pomarańczowy

Szary

Dostępne kolory

Wymiary Niebieski Szary Pomarańczowy Waga

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 - 16,90 kg

1 m x 9 m DG020002 DG060002 - 29,70 kg

1 m x 2,4 m - - DG170001 7,92 kg
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Dostępne kolory

Wymiary Czarny Niebieski Czerwony

Płytka 30 cm x 30 cm (9 szt.) FD010001 FD020001 FD030001

Krawędź Żeńska (3 szt.) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3

Krawędź Męska (3 szt.) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3

Narożnik (4 szt.) FD010004 FD020004 FD030004

Wymiary Zielony Szary Waga

Płytka 30 cm x 30 cm (9 szt.) FD040001 FD060001 3,80 kg

Krawędź Żeńska (3 szt.) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Krawędź Męska (3 szt.) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Narożnik (4 szt.) FD040004 FD060004 0,06 kg

Specyfikacja techniczna

Flexi-Deck
Elastyczne płytki modułowe PCV  
o uniwersalnym zastosowaniu

• Produkowane z trwałego, elastycznego i higienicznego PCV.
• Redukcja ryzyka poślizgnięcia w obszarach o wysokiej wilgotności.
• Przyjemność, komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
• Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie 

rozlanych cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
• Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie 

zaprojektowanej podniesionej strukturze.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
• Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
• Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie 

i narożniki łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
• Stosowana w obszarach basenowych, natryskach, 

przebieralniach, szatniach.

Materiał: PVC

Wysokość produktu: 13 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Wydajność produktu: DIN 51130:1992 Badanie wykładziny - Oznaczanie 
antypoślizgowości - Pomieszczenia robocze 
i obszarów pracy o zwiększonym ryzyku 
poślizgnięcia - metoda chodzenia - test rampy

Kraj pochodzenia: Chiny

Zielony Szary

Czarny Czerwony
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Wymiary Niebieski Czerwony Zielony Waga

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM030612 LM040612 4,35 kg

1 m x 1,5 m LM021015 LM031015 LM041015 8,75 kg

Specyfikacja techniczna

Niebieski Zielony

Dostępne kolory

Czerwony

Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży 
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do stosowania w miejscach 
suchych i wilgotnych.

Odporność na promieniowanie 
UV:

Tak - kolor czerwony nie jest trwały  
w bezpośrednim świetle słonecznym.

Typowe zastosowania: Idealne do stosowania wokół basenów, w szatniach, 
prysznicach, salach gimnastycznych i ogólnych 
zastosowaniach rekreacyjnych.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Łatwe czyszczenie gorącą woda z płynem lub myjką 
ciśnieniową

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B).

Ognioodporność: DIN 4102

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Leisure Mat
Bezpieczna mata z PVC do obiektów rekreacyjnych

• Wykładzina z najwyższej jakości PVC – nie sprzyja rozwojowi bakterii.
• Zwiększona przyczepność zapobiegająca poślizgom.
• Powszechnie stosowana w basenach i przebieralniach.
• Komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
• Otwarta struktura maty (otwory: 30 mm x 10 mm) ułatwia 

odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
• Fazowane krawędzie zwiększające bezpieczeństwo w standardzie.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51097, kategoria B.
• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą 

DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
• Rozmiary specjalne oraz kolory dostępne na życzenie.
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Wymiary Nr produktu Waga

Płytka 0,61 m x 0,61 m WR010001 4,00 kg

Krawędź 0,61 m x 0,61 m WR010002 4,00 kg

Narożnik 0,61 m x 0,61 m WR010003 4,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Odporna na ścieranie powierzchnia granulowana

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Odporna na większość łagodnych środków 
chemicznych i detergentów.

Zalecane środowisko pracy: Wewnętrzne.

Typowe zastosowania: Siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wytrzeć warstwę wierzchnią

Kraj pochodzenia: Indie

Sport-Tile
Systemowe płytki gumowe  
o wysokiej wytrzymałości

• Bardzo wytrzymałe systemowe płytki gumowe do stosowania  
w obiektach sportowych i rekreacyjnych.

• Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, porysowaniem  
i zniszczeniem.

• Idealne jako wykładzina pod ciężki sprzęt sportowy.
• Redukcja poziomu hałasu.
• Wysoki komfort i doskonała przyczepność.
• Łatwy montaż, czyszczenie i przenoszenie – płytki łączy się za pomocą 

wbudowanego systemu zatrzasków.
• Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne i sportowe.
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Wymiary Nr produktu Waga

1,2 m x 1,8 m x 17 mm HM010001 36,25 kg

1,2 m x 1,8 m x 12 mm HM010002 22,70 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Teksturowana powierzchnia i szeroka 
żebrowana warstwa dolna

Wysokość produktu: 12 mm lub 17 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Do stosowania w warunkach suchych i wilgotnych.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem ciśnieniowym 
z użyciem łagodnego detergentu.

Kraj pochodzenia: Indie

Weightroom Mat
Ekstremalnie wytrzymała – 
doskonała ochrona podłogi

• Wyjątkowo trwała i odporna mata gumowa.
• Doskonałe zabezpieczenie podłogi przed 

uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
• Skuteczna amortyzacja oraz redukcja poziomu hałasu i drgań.
• Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
• Dwustronna powierzchnia użytkowa – teksturowana lub 

szerokorowkowa.
• Maty można kłaść luzem lub szczelnie dopasowywać w celu pokrycia 

większych powierzchni.
• Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne  

i sportowe.
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Wymiary Nr produktu Waga

0,8 m x 1,2 m RM010001 7,20 kg

1,0 m x 1,5 m RM010002 14,00 kg

Łącznik RM010004 0,01 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.

Wysokość produktu: 23 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Zalecane środowisko pracy: Idealny do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych.

Typowe zastosowania: Place zabaw, ośrodki narciarskie.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć 
wężem

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Ringmat - Plaster Miodu
Bezpieczeństwo na placach zabaw

• Elastyczna i bardzo trwała wykładzina gumowa o wzorze „plaster 
miodu”.

• Przeznaczona na place zabaw i ośrodki narciarskie.
• Długa żywotność w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
• Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 1,0 m (BS EN 1177:1998).
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
• Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie odprowadzają wodę pod matę 

i umożliwiają zarastanie trawą.
• Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia 

większych obszarów.
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Specyfikacja techniczna

Wymiary Nr produktu Waga

0,91 m x 0,91 m SS010001 9,95 kg

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Gładkie z otworami 22mm umożliwiającymi 
odprowadzanie wody

Wysokość produktu: 18 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną 
odporność na chemikalia i oleje.

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych 
pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków 
spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Place zabaw, ośrodki narciarskie.

Metoda instalacji: Luźno układane płytki zakładkowe

Akcesoria: Fazowana krawędź/narożniki.

Metoda czyszczenia: Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego 
detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Kraj pochodzenia: Indie

Fatigue-Step
Bezpieczne maty modułowe  
z otworami drenującymi

• Wytrzymałe i komfortowe maty gumowe na place zabaw i ośrodki 
narciarskie.

• Stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
• Otwory drenujące (średnica 22 mm) ułatwiają odprowadzanie wody 

pod matę.
• Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
• Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.
• Łatwy montaż, przenoszenie i wymiana – moduły i krawędzie łączy się 

za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
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Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Wykończenie powierzchni: Teksturowana powierzchnia i szeroka 
żebrowana warstwa dolna

Wysokość produktu: 12 mm lub 17 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +160°C

Odporność chemiczna: Odporność chemiczna (odchody).

Zalecane środowisko pracy: Nadaje się do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Nadaje się do użytku w stajniach i innych 
pomieszczeniach ze zwierzętami gospodarskimi.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem 
ciśnieniowym z użyciem bezpiecznego 
dla zwierząt środka odkażającego.

Kraj pochodzenia: Indie

Wymiary Nr produktu Waga

1,2 m x 1,8 m x 17 mm HM010001 36,25 kg

1,2 m x 1,8 m x 12 mm HM010002 22,70 kg

Stablemat
Wysokiej jakości maty do stajni i obór

• Najwyższej jakości maty gumowe wykonane w 100% z gumy naturalnej 
nieporowatej.

• Odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne (odchody).
• Teksturowana powierzchnia zwiększa przyczepność i stabilność.
• Poprawia komfort, pochłania hałas i skutecznie izoluje od zimna.
• Oszczędność na ściółce i redukcja poziomu zapylenia.
• Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
• Higieniczność i łatwość utrzymania czystości – szerokorowkowy spód 

skutecznie odprowadza wodę i nieczystości.
• Typowe zastosowanie: stajnie, boksy, alejki, zewnętrzne i wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne.
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