
Od prestiżowych po ekonomiczne – mamy je wszystkie
  

Znaczenie trwałego, funkcjonalnego i dobrze dopasowanego systemu wycieraczek 
wejściowych jest bardzo duże. Nasza bogata oferta wycieraczek systemowych 
i obiektowych pozwala na wyposażenie niemal każdego budynku i dopasowanie 
rozwiązań do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klientów. 
Począwszy od najwyższej jakości produktów tworzonych na zamówienie, poprzez 
aluminiowe systemy wejściowe będące częścią linii Plan, a kończąc na matach 
mających na celu wspieranie wysokojakościowej inżynierii. Produkty podłogowe 
marki COBA to niezastąpione rozwiązanie dla nowych lub odnowionych projektów.

Systemy wycieraczek  
wejściowych
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Seria PLAN 
Produkty z serii PLAN to wysokiej jakości stylowa linia systemów mat 
wejściowych z aluminium, wykonywana na zamówienie. Stanowi idealne 
rozwiązanie dla każdej strefy wejściowej  
o bardzo dużym natażęniu ruchu. Maty systemowe PLAN nadają szyku 
dowolnej strefie wejściowej i są najczęściej wybieraną opcją wśród 
architektów i generalnych wykonawców, którzy wybierają je do wielu 
prestiżowych projektów.

Alba 

Opcje wkładek

Akcesoria wykończeniowe

Profil 
najazdowy niski

Profil ‘T’ 
standard

Aluminiowa listwa
wykończeniowa

Profil ‘T’ niski Profil ramowy 
do montażu
w zagłębieniach

Pasek do rozbudowy

Profil

Profil niski Profil standardowy

Materiały

A Wkładka dywanowa/PVC C Elastyczny konektor PVC

B Aluminium D Warstwa piankowa

DC

A

B

D

C

A

B

Materiał: Profile aluminiowe. Łączniki PVC. Wkładki: 
poliamidowe, polipropylenowe lub PVC.

Wykończenie powierzchni: 3 możliwości: poliamid, polipropylen lub PVC.

Wysokość produktu: 10 mm lub 17 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Zalecane środowisko pracy: Mokre i suche.

Typowe zastosowania: Druga lub trzecia strefa wejściowa.

Metoda instalacji: Na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane 
krawędzie) lub osadzanie we wpuście.

Dodatkowe właściwości: Równomierne obciążenie podłogi  
14,36 KN/m2. Obciążenie koła: 159 kg.

Ognioodporność: Wkładki: EN 13501-1: Klasa Cfl-s1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Plan.a
Uniwersalna i ekologiczna aluminiowa 
wycieraczka wejściowa

• Wytrzymały, najwyższej jakości system przeznaczony do 
stosowania w warunkach wysokich obciążeń.

• Profil wykonany z aluminium odzyskiwanego w 30%.
• Elastyczne, a przy tym trwałe połączenia z PVC ułatwiające 

przenoszenie i montowanie produktu.
• Dostępne są cztery wersje powierzchni – 20-milimetrowe 

wkładki dywanowe, gumowe lub szczotkowe.
• Możliwość wyboru jednej lub połączenia kilku wersji powierzchni.
• Atrakcyjne ceny w porównaniu z konkurencyjnymi systemami.
• Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

Needlepunch PVC 

Grafitowy Szary BrązowyNiebieski

GrafitowySzary Czarny

Specyfikacja techniczna

Pełne

Otwarte

Czarny

Brushes

Niski Profil ramowy 
do montażu
w zagłębieniach
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A

B
7mm

4mm

15mm

15mm

B04  
Brązowy

B09 
Miętowy

B05 
Żółty

B10 
Niebieski

B02 
Ciemnoszary

B07 
Ciemnozielony

B12 
Czerwony

B03 
Jasnoszary

B08 
Zielony

B13 
Pomarańczowy

B06 
Kokosowy

B11 
Ciemnoczerwony

B01 
Czarny

Plan.b
Wysokiej jakości system szczotek skuteczne 
usuwających zanieczyszczenia

• Trwałe szczotki nylonowe zabudowane w elastycznych profilach PVC 
podlegających w 100% recyklingowi.

• Produkt wytwarzany w 95% z odzyskiwanych materiałów.
• Profile są połączone ze sobą za pomocą elastycznego drutu ze stali 

nierdzewnej.
• Szczotki usuwają pozostałości gleby, piasek i zanieczyszczenia, 

„szczotkując” powierzchnię obuwia.
• Do montażu w zagłębieniach na wycieraczki lub luźnego układania 

(wersja z fazowanymi krawędziami).
• Możliwość stosowania wewnątrz lub na zewnątrz.
• Możliwość wykonania na zamówienie – wybór spośród 13 dostępnych 

kolorów oraz opcja zamieszczenia logo klienta.

Materiały

A 100% PVC

B Szczotki nylonowe

Profil

Specyfikacja techniczna

Materiał: Profile PVC, nylonowe szczotki

Wykończenie powierzchni: Szczotka

Wysokość produktu: 22 mm

Zalecane środowisko pracy: Mokre i suche.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Druga lub trzecia strefa wejściowa.

Metoda instalacji: Osadzanie we wpuście

Ognioodporność: Cfl-S2

Kraj pochodzenia: Holandia

Gwarancja: 3 lata
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15mm

15mm

18mmAB

47mm

17mm

62mm

Plan.c
Odwracalna, aluminiowa wycieraczka 
wejściowa o zamkniętej strukturze

• Wytrzymały system aluminiowy przeznaczony do obszarów wejściowych 
o dużym natężeniu ruchu.

• Dwie opcje powierzchni:
1. gumowe profile z włóknami nylonowymi
2. gumowe profile zdrapujące

• Konstrukcja modułowa ułatwiająca transport i montaż.
• Profile są łączone za pomocą drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.
• Do użytku wewnętrznego.
• Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1.
• Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

AB AB

Materiały

A Profile gumowe

B Aluminium

Profil

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Materiał: Profil gumowy, listwy z aluminium 
i polerowanej gumy

Wykończenie powierzchni: Włókna nylonowe lub czarne wstawki gumowe

Wysokość produktu: 18 mm

Zalecane środowisko pracy: Mokre i suche.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Druga lub trzecia strefa wejściowa.

Metoda instalacji: Osadzanie we wpuście

Akcesoria: Aluminiowy profil najazdowy.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: R10 
Matę można stosować z dwóch stron.

Ognioodporność: EN ISO 9239-1

Kraj pochodzenia: Holandia

Gwarancja: 3 lata

Szary Czarny

Guma

Aluminium profil
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Premier płytki
wejściowe
Oferta wysokiej jakości płytek systemowych z PVC z wkładkami 
dywanowymi lub bez. Doskonale sprawdzają się w strefach wejściowych o 
dużym natężeniu ruchu, w tym przede wszystkim w budynkach użyteczności 
publicznej. Uniwersalne, ekonomiczne, łatwe w czyszczeniu i proste w 
montażu – układane „od ściany do ściany”, na powierzchni podłogi lub 
osadzane we wpuście. Co więcej, linia Premier to ekologiczny wybór, 
ponieważ materiał bazowy wytwarzany jest w 100% z odzyskiwanych 
materiałów.

Kolor czarny

Specyfikacja technicznaPremier Rib
Antypoślizgowy „skrobak” do stosowania 
z Premier Plus lub Premier Track

• Idealne rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej przed 
płytkami Premier Plus lub Premier Track.

• Skutecznie zdrapuje i usuwa zanieczyszczenia w miejscach o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

• Prążkowane wkładki gumowe skutecznie minimalizują ryzyko 
poślizgnięcia.

• Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana oraz docinanie 
do dowolnego kształtu.

Materiał: Płytka bazowa PVC w 100%  
z recyklingu oraz gumowe wkładki.

Wykończenie powierzchni: Prążkowane wkładki gumowe.

Wysokość produktu: 12 mm

Gwarancja: 5 lat

Wymiary Opcje Czarny Waga

29 cm x 44 cm Otwarte PR010101 1.4 kg

30 cm x 45 cm Pełne PR010101C
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Dostępne kolory

Antracyt Szary

Premier Plus
• Niezwykle wytrzymałe systemowe płytki wejściowe, skutecznie 

usuwające zanieczyszczenia i wilgoć.
• Idealna do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu.
• Połączenie igłowych wkładek dywanowych i PCV.
• Elastyczność – łatwe docinanie do dowolnego kształtu.
• Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1).
• Płytka bazowa posiada odporność wybarwień na światło:  

BS EN ISO 105-B02:1999.
• Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu: 18 mm

Ognioodporność: EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1)

Gwarancja: 5 lat

Wymiary Opcje Antracyt Szary Waga

29 cm x 44 cm Otwarte PMP010101 PMP010601 1,20 kg

30 cm x 45 cm Pełne PMP010101C PMP010601C 1,20 kg
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Premier Track
• Wysoka odporność, najwyższa jakość – doskonałe rozwiązanie do 

wejść i wnętrz o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
• Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
• Idealna do wpustów na wycieraczki wejściowe obiektowe.
• Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV 

zwiększa efektywność usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
• Bezpieczeństwo podczas chodzenia na wysokich obcasach.
• Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
• Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.
• Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły łączy 

się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Antracyt Szary

Brązowy Niebieski

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu: 16 mm

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: BS 7976-2:2002. 
Wytrzymałość: obciążenie do 1000 kg.

Ognioodporność: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2

Gwarancja: 5 lat

Wymiary Opcje Antracyt Niebieski Brązowy Szary Waga

29 cm x 44 cm Otwarte PT010101 PT010201 PT010501 PT010601 1,20 kg

30 cm x 45 cm Pełne PT010101C PT010201C PT010501C PT010601C 1,20 kg
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Premier Surface
Wyjątkowo elegancki i funkcjonalny 
system wejściowy

• Systemowe płytki wejściowe przeznaczone do luźnego układania na 
powierzchni.

• Wgłębienie na wycieraczkę nie jest wymagane – opcjonalnie dostępne 
krawędzie i narożniki do wykończenia maty.

• Idealne rozwiązanie do wejść i wnętrz budynków komercyjnych  
o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.

• Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
• Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa 

efektywność usuwania brudu i wilgoci.
• Łatwy montaż, czyszczenie i wymiana – moduły łączy się za pomocą 

wbudowanego systemu zatrzasków i wykańcza krawędziami  
i narożnikami odpornymi na uderzenia.

• Opcjonalnie: wykładzina dywanowa Aubonne dla zabezpieczenia 
większych powierzchni 3 strefy wejściowej.

• Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
• Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.

Wymiary Antracyt Niebieski Waga

Płytka 30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 0,60 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

Płytka 30 cm x 30 cm PSC010501 PSC010601 0,60 kg

Wymiary Czarny Waga

Krawędzie: 78 mm x 2,0 m PSE00002 1,00 kg

Narożniki: 100 mm x 100 mm PSC00004 0,05 kg

Antracyt Niebieski

Szary Brązowy

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Wysokość produktu: 12 mm

Wydajność produktu: BS 7976-2:2002, Pendulum Test
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Treadwell
Podłogowe płytki wejściowe wytwarzane 
z odzyskiwanych materiałów

• Płytki produkowane w 100% z gumy recyklingowej.
• Bardzo dobre rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej.
• Ułożenie płytek we wzór „szachownicy” tworzy stylowy wygląd  

i urozmaica strefę wejściową.
• Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie  

we wpuście.

Wymiary Naturalny Waga

30,5 cm x 30,5 cm TW050001 0.75 kg

Dostępne kolory:

Specyfikacja techniczna

Naturalny

Materiał: Guma recyklingowa 100%
Podłoże: Niepalne, materiałowe

Powierzchnia: Struktura szenilu

Wysokość produktu: 10 mm

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: zgodnie z ASTM 
F1677 (suche>1, mokre 0.98)

Ognioodporność: Radiant Panel, M3 (zgodnie z NFP 92-506).

Wytrzymałość na rozciąganie: Długotrwała > 1500 psi
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A B

13 mm

PathMaster
Wszechstronna i elegancka alternatywa dla 
tradycyjnych systemów aluminiowych

• Jednostronny system mat wejściowych typu roll-up do obszarów 
wejściowych o dużym natężeniu ruchu.

• Wysokiej odporności włosie nylonowe z aluminiowymi wkładkami 
skutecznie usuwają wilgoć i zdrapują brud.

• Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb 
maty.

• Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz 
szerokości 1 m, 2 m lub 3 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie 
dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.

• Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, 
korzystając z kątówki lub ręcznej piły.

• Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we 
wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (wersja z fazowanymi 
krawędziami).

Dostępne kolory

Materiały

A Nylon

B Aluminium

Specyfikacja techniczna

Profil

Antracyt Niebieski

Materiał: Nylon, profile aluminiowe.

Podkład: Lateks

Wysokość produktu: 13 mm

Długość rolki: 10 m

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim 
lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Skład runa: 92% powierzchnia nylonowa z 8% polipropylenu

Ognioodporność: Palność przetestowana - Klasa E

Kraj pochodzenia: Belgia

Wymiary Antracyt Waga Niebieski Waga

2 m x 10 m PM010004 75,00 kg PM020004 150,00 kg

2 m x metr bieżący PM010004C 7,50 kg PM020004C 15,00 kg

1 m x 10 m PM010005 75,00 kg PM020005 75,00 kg

1 m x metr bieżący PM010005C 7,50 kg PM020005C 7,50 kg
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Wymiary Antracyt Szary Waga

2 m x 10 m PMB010004 PMB060004 75,00 kg

2 m x metr bieżący (maks. 10 m) PMB010004C PMB060004C 7,5 kg

Dostępne kolory (dostawa 10-20 dni roboczych)

Dostępne kolory (dostawa 30 dni roboczych)

Specyfikacja techniczna

Antracyt Szary

Beżowy Brązowy

Materiał: 100% polipropylen
Podkład: Lateks

Wysokość produktu: 10 mm

Długość rolki: 10 m

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim 
lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Skład runa: 100% polipropylen

Waga runa: 1450 g/m2 ± 7,5%

Kraj pochodzenia: Belgia

PathMaster Budget
Ekonomiczne rozwiązanie – nowoczesny wygląd

• Mata wejściowa typu roll-up do obszarów o dużym natężeniu ruchu.
• Trwała powierzchnia polipropylenowa ułożona naprzemiennie  

z listwami aluminiowymi.
• Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb 

maty.
• Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz 

szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, 
aby otrzymać potrzebną szerokość.

• Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, 
korzystając z kątówki lub ręcznej piły.

• Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we 
wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane 
krawędzie).

• Antypoślizgowe podłoże lateksowe.
• Reakcja na ogień – Klasa E.
• Produkt objęty 2-letnią gwarancją.
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PathMaster Duo
Funkcjonalność i stylowe wzornictwo

• Elegancka mata wejściowa wykonana w 100% z włókien 
polipropylenowych.

• Stosowana w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
• Łatwość czyszczenia – lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się 

zanieczyszczeń w głąb maty.
• Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 20 m oraz 

szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, 
aby otrzymać potrzebną szerokość.

• Możliwość montażu we wpuście lub luźnego układania na powierzchni 
podłogi z opcją fazowanych krawędzi.

Wymiary Antracyt Szary Waga

2 m x 20 m PMD010001 PMD060001 120,00 kg

2 m x metr bieżący (maks. 20 m) PMD010001C PMD060001C 12,00 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Szary

Podkład: Lateks

Wysokość produktu: 13 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim 
lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Skład runa: 100% włókna polipropylenowe z ochroną 
UV i 100% szczotki poliamidowe

Ognioodporność: EN 13501-1: Klasa E

Kraj pochodzenia: Belgia
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Colour OptionsDostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Niebieski

SzaryBrązowy

Materiał: 100% polipropylen

Podkład: Lateksowe/piankowe

Wykończenie powierzchni: Żebrowana

Wysokość produktu: 4,5 mm ± 10%

Waga całkowita: 1350 g/m2

Długość rolki: 30 m

Wysokość runa: 4,5 mm ± 10%

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Waga runa: 900 g/m2

Ognioodporność: EN 13501-1: Klasa Ef1.

Wymiary Antracyt Niebieski Waga

2 m x 30 m TR010006 TR020006 61,00 kg

2 m x metr bieżący TR010006C TR020006C 61,00 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

2 m x 30 m TR050006 TR060006 61,00 kg

2 m x metr bieżący TR050006C TR060006C 61,00 kg

Toughrib Contract
Wytrzymała i skuteczna w usuwaniu zabrudzeń

• Popularny wybór wśród uniwersalnych wycieraczek systemowych 
wejściowych i obiektowych.

• Wytrzymała prążkowana powierzchnia nie tylko wygląda atrakcyjnie, 
lecz także skutecznie usuwa brud i wilgoć.

• Część grzbietowa przechwytuje zabrudzenia i wilgoć, które następnie 
można z łatwością odkurzyć.

• Włosie wykonane w 100% z polipropylenu jest trwałe i nadaje się do 
stosowaniu w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

• Podłoże lateksowe (podstawowe) i pianka żelowa (dodatkowe).
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub 

osadzanie we wpuście.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1.
• Produkt dostępny w rolkach do 30 metrów lub w metrach bieżących.
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Wymiary Antracyt Niebieski Szary Waga

2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001 61,00 kg

2 m x metr bieżący TRD010001C TRD020001C TRD060001C 2,03 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

NiebieskiAntracyt

Szary

Materiał: 100% włókna stabilizowanego na światło UV 
polipropylenu (PP), barwione roztworem

Wykończenie powierzchni: Żebrowana

Wysokość produktu: 4 mm

Waga całkowita: 1920 g/m2

Długość rolki: 25 m

Wysokość runa: 4 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Waga runa: 1150 g/m2

Wydajność produktu: Suchy test poślizgu: EN 14401:2004

Ognioodporność: EN 13501-1: Klasa Ef1.

Toughrib Diagonal
Wykładzina diagonalnie prążkowana 
o wysokiej wytrzymałości

• Trwała i wytrzymała wykładzina o atrakcyjnym wyglądzie do obszarów 
wejściowych o dużym natężeniu ruchu.

• Włókna 100% polipropylenowe, farbowane na wskroś zapewniają 
doskonałe oczyszczanie obuwia.

• Odporna na promienie UV.
• Produkt posiada sztywne dwuwarstwowe podłoże gumowe.
• Certyfikat CE zgodnie z normą EN 14041:2004.
• Reakcja na ogień: EN 13501, klasa Ef1.
• Badanie poślizgu na sucho zgodnie z normą EN 14401:2004.
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub 

osadzanie we wpuście.
• Produkt dostępny w rolkach do 25 metrów lub w metrach bieżących.
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Wymiary Antracyt Niebieski Waga

1 m x metr bieżący AB010009 AB020009 3,49 kg

2 m x metr bieżący AB010008 AB020008 6,98 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

1 m x metr bieżący AB050009 AB060009 3,49 kg

2 m x metr bieżący AB050008 AB060008 6,98 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Szary

Brązowy Niebieski

Materiał: Nylon
Podkład: PVC

Wykończenie powierzchni: Cięta

Długość rolki: 20 m

Grubość runa: 5,2 mm ± 0,5

Krawędź: 25 mm

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Chłonność: 5l/m2

Skład runa: 100% PA6

Waga runa: 900 g/m2

Ognioodporność: Cfl-S1 EN 14041

Alba
Atrakcyjna i funkcjonalna wykładzina wejściowa

• Wyjątkowo trwała i wytrzymała wykładzina nylonowa do obszarów 
wejściowych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).

• Doskonale sprawdza się w wewnętrznych długich strefach – recepcji,  
w korytarzach lub w przejściach.

• Włosie nylonowe charakteryzuje się wysokim stopniem absorpcji, a przy 
tym jest odporne na zgniatanie.

• Wykładzina zatrzymuje do 5 litrów/m2 wilgoci.
• Skuteczna metoda ochrony powierzchni podłogowych przed 

zniszczeniem i zabrudzeniem.
• W zależności od zastosowania, produkt może być dostępny z fazowanymi 

krawędziami.
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz 

układanie na powierzchni podłogi.
• Dostępna w metrach bieżących lub rolkach.
• Reakcja na ogień: EN 14041, klasa Cfls1.
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Wymiary Antracyt Szary Waga

1 m x metr bieżący (maks. 21 m) NP010003C NP060003C 3,00 kg

2 m x metr bieżący (maks. 21 m) NP010001C NP060001C 6,00 kg

2 m x 21 m NP010001 NP060001 105,00 kg

1 m x 21 m NP010003 NP060003 52,50 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Szary Antracyt

Materiał: Polipropylen 100%

Podkład: Brak

Wykończenie powierzchni: Pętelkowa

Waga całkowita: 2,5 kg/m2

Długość rolki: 25 m

Grubość runa: 5,2 mm ± 0,5

Trwałość: Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo 
dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Skład runa: 100% polipropylen

Waga runa: 1450 g/m2 ± 7,5%

Ognioodporność: BS EN 13501-1

Needlepunch
Trwała i uniwersalna wykładzina dywanowa

• Pętelkowa powierzchnia polipropylenowa zapewnia doskonałe 
właściwości w zakresie usuwania i zatrzymywania brudu.

• Stosowana w obszarach wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu  
(5 000 – 7 000 przejść/dzień).

• Odporna na działanie foteli na kółkach oraz wózków.
• Produkt często stosowany w zagłębieniach na wycieraczki w obszarach 

wejściowych i przejściowych.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.
• Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz 

układanie na powierzchni podłogi.
• Dostępna w metrach bieżących lub rolkach (maks. długość 21 m).
• Opcjonalnie wersja z fazowanymi krawędziami.
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Istnieje możliwość uatrakcyjnienia 
każdego systemu wycieraczek 
wejściowych o własne logo i/lub hasło 
reklamowe. Do dyspozycji maks. 6 
kolorów.

Wymiary Nr produktu

0,85 m x 1,5 m LG0000001

1,15 m x 1,75 m LG0000002

Wymiary specjalne LG000005

Logo Matting
Zaprezentuj własną markę od samego wejścia

• Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub 
napisów.

• Logo Matting to szybkie rozpoznanie marki i bardzo dobre wrażenie 
wywołane u klientów.

• Opcjonalnie: dopasowanie kolorów Pantone® dostępne za dodatkową 
opłatą.

• Doskonale wyłapuje brud i wilgoć – miękkie włosie zatrzymuje do  
2,5 l wody/m².

• Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
• Standardowe wymiary można prać automatycznie.
• Wysokość Logo Matting dopasowana jest do otaczającej ją systemu maty 

wejściowej.
• Wykonywane w Wielkiej Brytanii.
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