
Maty wejściowe 
Wszechstronne maty na wszystkie pory roku 
  
Od wysoce wytrzymałych mat wejściowych po domowe wycieraczki – 
oferta COBA Europe to kompletna gama rozwiązań! Ta seria produktów 
oferuje szereg nowoczesnych i klasycznych wzorów dopasowanych do 
możliwości finansowych odbiorcy. Dostępne są produkty w różnorodnej 
kolorystyce, w wielu rozmiarach i o różnych klasach odporności  
na ścieranie, przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
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Vyna-Plush
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Wymiary Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony Waga

0,6 m x 0,9 m VP010201 VP010301 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010204 VP010304 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010202 VP010302 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010203 VP010303 6,05 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010207C VP010307C 2,60 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010208C VP010308C 2,80 kg

Wymiary Czarny/Brązowy Czarny/Stalowy Waga

0,6 m x 0,9 m VP010501 VP010601 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010504 VP010604 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010502 VP010602 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010503 VP010603 6,05 kg

0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010507C VP010607C 2,60 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) VP010508C VP010608C 2,80 kg

Dostępne kolory

Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony

Czarny/Brązowy Czarny/Stalowy

Specyfikacja techniczna

Materiał: Polipropylen 100%

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o małym lub średnim natężeniu ruchu.

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: BS 4790/BS 5287 mały promień

Vyna-Plush
Efektywna, ekonomiczna mata wejściowa

• Niedroga mata o uniwersalnych właściwościach 
– idealna do obszarów przejściowych.

• Powierzchnia zdrapująca brud wykonana  
w 100% z włókien polipropylenowych.

• Wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
• Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
• Dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach 

bieżących (maks. 25 m) z okrawędziowaniem.
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Entra-Plush
Mata dywanowa odporna na zgniatanie i zużycie

• Idealna do obszarów przejściowych.
• Szybkoschnąca powierzchnia dywanowa, odporna na zgniatanie i zużycie.
• Doskonale usuwa wilgoć z obuwia.
• Materiał włosia w 100% z włókien polipropylenowych – 

skutecznie zeskrobują i zatrzymują zanieczyszczenia.
• Granica wchłanialności: 3 litry/m2.
• Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.

Wymiary Niebieski Czerwony Waga

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP030001 1,45 kg

0,9 m x 1,5 m PP020002 PP030002 3,55 kg

1,2 m x 1,8 m PP020003 PP030003 5,85 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m PP050001 PP060001 1,45 kg

0,9 m x 1,5 m PP050002 PP060002 3,55 kg

1,2 m x 1,8 m PP050003 PP060003 5,85 kg

Specyfikacja techniczna

Niebieski

BrązowyCzerwony

Szary

Dostępne kolory

Materiał: Polipropylen 100%

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy:
Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o małym lub 
średnim natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: DOC-FF-1-70

Kraj pochodzenia: Holandia
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Duo
Nowoczesna i bezkonkurencyjna 
w usuwaniu zabrudzeń

• Struktura dwuwłóknowa zapewnia podwójne działanie:
1. Szorstkie włókna polipropylenowe skutecznie 

zeskrobują zanieczyszczenia.
2. Miękkie włókna usuwają i zatrzymują wilgoć.

• Ułożone naprzemiennie włókna gwarantują atrakcyjny wygląd.
• Odporna na promieniowanie UV oraz 

temperaturę w zakresie od 0oC do +60oC.
• Klasa palności: DIN 4102 (B2).

Wymiary Czarny/Antracyt Czarny/Niebieski Waga

0,6 m x 0,9 m DU010003 DU020003 1,75 kg

0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.) DU010001 DU020001 3,50 kg

0,9 m x 1,5 m DU010002 DU020002 3,70 kg

Wymiary Czarny/Brązowy Waga

0,6 m x 0,9 m DU050003 1,75 kg

0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.) DU050001 3,50 kg

0,9 m x 1,5 m DU050002 3,70 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Czarny/Antracyt Czarny/Niebieski

Czarny/Brązowy

Materiał: Polipropylen 100%
Podkład: PVC

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o małym lub 
średnim natężeniu ruchu.

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią

Ognioodporność: DIN 4102

Kraj pochodzenia: Belgia
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Toughrib
Solidność, wysoka wytrzymałość, 
odporność na brud

• Prążkowana, szorstka nawierzchnia dywanowa o wysokiej wytrzymałości.
• Włókna polipropylenowe skutecznie usuwają brud i wilgoć.
• Zanieczyszczenia są gromadzone w „kanalikach” dywanu.
• Odporna na promieniowanie UV.
• Reakcja na ogień: Euroclass EN 13501-1.

Wymiary Antracyt Czerwony Zielony Waga

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR030001 TR040001 1,20 kg

0,8 m x 1,2 m TR010004 TR030004 TR040004 2,50 kg

0,9 m x 1,5 m TR010002 TR030002 TR040002 3,30 kg

1,2 m x 1,8 m TR010003 - - 8,05 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m TR050001 TR060001 1,20 kg

0,8 m x 1,2 m TR050004 TR060001 2,50 kg

0,9 m x 1,5 m TR050002 TR060002 3,30 kg

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Antracyt Czerwony

Brązowy

Szary

Zielony

Materiał: Polipropylen 80%, poliester 20%

Podkład: PVC (ISO 2424)

Wykończenie powierzchni: Prążkowana

Wysokość produktu: ISO 1766 - 6 mm ±0,5 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o małym lub średnim natężeniu ruchu.

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzyć warstwę wierzchnią
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COBAwash®

Trwałość, uniwersalność i możliwość 
prania automatycznego

• Włosie dywanowe z tuftowanego nylonu/poliestru.
• Doskonała ochrona podłogi w warunkach domowych i komercyjnych.
• Łatwe czyszczenie – możliwość prania (temp. 60°C)  

i suszenia automatycznego.
• Zatrzymuje do 3,5 litra/m2 wilgoci.
• Wyłapuje 800 g/m2 zanieczyszczeń/suchego pyłu.
• Odporność na wybielacze/wypłowienie – 11-letnia 

gwarancja w zakresie znacznej utraty barw.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Bfl-s1.

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony

Czarny/Brązowy Czarny/Szary

Materiał: Nylon
Podkład: Guma nitrylowa

Wysokość produktu: 9 mm

Temperatura robocza: od 0°C do 60°C

Odporność chemiczna: Guma jest odporna na wiele chemikaliów, zasad, 
detergentów i ogólnych chemikaliów przemysłowych. 
Guma może pęcznieć  
w rozpuszczalnikach polarnych.

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: 0,6m x 0,85m i 0,85m x 1,2m można prać w typowych 
domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary 
mogą być prane w pralkach komercyjnych.

Wymiary Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony Waga

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 4,75 kg

Wymiary Czarny/Brązowy Czarny/Szary Waga

0,6 m x 0,85 m LM010501 LM010601 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010504 LM010604 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010502 LM010602 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010503 LM010603 4,75 kg

1,35 m x 2,05 m LM010505 LM010605 6,15 kg

Ognioodporność: BS 4790: 1987 (badanie gorącą metalową śrubą) - niski 
promień skutków zwęglania/ EN 13501-1 Bfl-s1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Gwarancja: 2 lata na wady produkcyjne. 11 lat na utratę koloru, 
z zastrzeżeniem przestrzegania instrukcji mycia.
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Microfibre Doormat
Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej 
absorpcji z możliwością prania

• Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej mikrofibry.
• Higieniczna i łatwa w czyszczeniu  – możliwość prania w temp. 30°C.
• Wyjątkowa zdolność absorbowania wody – do 3,3 litra/m2.
• Doskonałe właściwości w zakresie „ścierania i zdrapywania” brudu,  

a także szybkie schnięcie.
• Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają głęboką penetrację  

i czyszczenie obuwia.
• Tarcie włókien powoduje wytworzenie ładunku elektrostatycznego, 

który przyciąga i przechwytuje pył/zanieczyszczenia.
• Komfortowe, miękkie włosie wygląda atrakcyjnie 

i nie powoduje powstawania kłaczków.
• Przyjazna środowisku – nie wymaga czyszczenia 

chemicznego ani detergentów.

Wymiary Czarny Brązowy Waga

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF050001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF050002 3,80 kg

0,9 m x metr bieżący MF010007C MF050007C -

Wymiary Purpurowy Beżowy Waga

0,6 m x 0,9 m MF200001 MF210001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF200002 MF210002 3,80 kg

0,9 m x metr bieżący MF200007C MF210007C -

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Czarny Brązowy

Purpurowy Beżowy

Wysokość produktu: 8 mm

Zalecane strefy:
Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o dużym lub 
bardzo dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Wymiary Błękitny Łupkowy Waga

0,5 m x 0,75 m DI020004 DI060004 0,80 kg

0,75 m x 1 m DI020002 DI060002 1,60 kg

0,75 m x 1,5 m DI020003 DI060003 2,05 kg

Wymiary Dębowy Sosnowy Waga

0,5 m x 0,75 m DI140004 DI150004 0,80 kg

0,75 m x 1 m DI140002 DI150002 1,60 kg

0,75 m x 1,5 m DI140003 DI150003 2,05 kg

Dirt Trapper
Idealna na zabłocone obuwie - możliwość prania

• Bawełniana powierzchnia zatrzymuje wilgoć, 
pył, a nawet oleiste zanieczyszczenia.

• Możliwość prania (30°C) i suszenia automatycznego.
• Odporne podłoże lateksowe ogranicza przesuwanie się maty na podłodze.
• Idealne zabezpieczenie nawierzchni domowych i biurowych.
• Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Błękitny Łupkowy

Dębowy Sosnowy

Wysokość produktu: 4 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o średnim lub dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Logomat
Wycieraczka reklamowa z możliwością prania

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

• Dostępność 40 kolorów – maksymalnie sześć na matę.
• Włosie nylonowe farbowane na wskroś, nakładane 

metodą tuftingu na niepleciony materiał poliestrowy.
• Doskonale wyłapuje brud i wilgoć – miękkie 

włosie zatrzymuje do 2,5 l wody/m².
• Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
• Łatwość czyszczenia – możliwość prania automatycznego.
• Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Cfls1.

mieszane kolory stałe kolory

Wymiary Nr produktu Waga

0,85 m x 1,5 m LG000001 4,00 kg

1,15 m x 1,75 m LG000002 6,00 kg

Wymiar specjalny LG000005 3,00 kg

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni: Termicznie wiązane włókniny spunlaid 
dwuskładnikowe z poliestrowym rdzeniem  
i nylonową powłoką

Wysokość produktu: 7,5 mm lub 10 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na 

promieniowanie UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Ciepła woda, nie więcej niż 40 stopni lub prać  
w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni

Ognioodporność: EN ISO 13501-1 Cfl - s1.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
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Enviro-Mat
Ekologiczna - wytwarzana w 100% 
z odzyskiwanych materiałów

• Skutecznie usuwa i zatrzymuje zanieczyszczenia.
• Wypukła poliestrowa powierzchnia wytworzona  

z przetworzonych butelek z tworzywa sztucznego.
• Wytrzymałe podłoże z gumy recyklingowej 

utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
• Górna powierzchnia wycieraczki całkowicie pokrywa podłoże, 

zmniejszając ryzyko połamania lub uszkodzenia krawędzi.
• Odporna na promieniowanie UV oraz utratę kolorów.
• Klasa palności: CPSC FF 1-70.

Wymiary Czarny Niebieski Waga

0,6 m x 0,9 m EM010001 EM020001 3,00 kg

0,9 m x 1,5 m EM010002 EM020002 7,00 kg

1,2 m x 1,8 m EM010003 EM020003 10,25 kg

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m EM050001 EM060001 3,00 kg

0,9 m x 1,5 m EM050002 EM060002 7,00 kg

1,2 m x 1,8 m EM050003 EM060003 10,25 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Czarny Niebieski

Brązowy Szary

Materiał: Dywan z przetworzonego poliestru
Podkład: SBR (przetworzone opony gumowe)

Wykończenie powierzchni: Waflowe

Wysokość produktu: 10 mm

Odporność chemiczna: Nie jest zalecana dla płynów przemysłowych.

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe  
i obszary przejściowe o dużym lub 
bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Supreme
Znakomita trwałość i wytrzymałość

• Do stosowania w obszarach wejściowych o wysokim natężeniu ruchu.
• Poliamidowa powierzchnia dywanowa z podłożem PCV.
• Antypoślizgowe podłoże utrzymuje matę w miejscu.
• Skuteczne usuwanie wilgoci i brudu, zapewniając ochronę podłogi.
• Odporność na promieniowanie UV i temperaturę w zakresie  

od 0oC do 60oC.
• Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z normą DIN 4102-2 (B1).

Wymiary Czarny/Brązowy Szary/Niebieski Czarny/Szary Waga

0,6 m x 0,9 m SP010501 SP060201 SP010601 1,65 kg

0,9 m x 1,5 m SP010502 SP060202 SP010602 4,60 kg

1,3 m x 2 m SP010503 SP060203 SP010603 10,60 kg

Specyfikacja techniczna
Dostępne kolory

Szary/NiebieskiCzarny/Brązowy

Czarny/Szary

Materiał: Poliamid

Podkład: PCV – antypoślizgowe, odporne na odbarwienia.

Wysokość produktu: 10 mm

Grubość całkowita: 3,5 kg/m2

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Wysokość produktu: 7 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Odkurzać lub spłukiwać wężem

Kraj pochodzenia: Indie

Superdry
Skuteczne wycieranie, optymalne 
zatrzymywanie wilgoci

• Uniwersalna wycieraczka o doskonałych parametrach użytkowych.
• Bardzo wytrzymała powierzchnia z polipropylenowym  

włosiem pętelkowym.
• Wypukły, wzmocniony wzór „gofrowy” usuwa zanieczyszczenia.
• Wzmocnione, podwyższone gumowe krawędzie ze wszystkich 4 stron.
• Wyjątkowo wysoka absorpcja wilgoci – do 5,4 litra/m2.
• Gumowe podłoże utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
• Odporna na promieniowanie UV.

Wymiary Czarny Niebieski Czerwony

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001

0,9 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003

1,15 m x 1,75 m WH010004 WH020004 WH030004

Wymiary Brązowy Szary Waga

0,6 m x 0,9 m WH050001 WH060001 2,45 kg

0,9 m x 1,5 m WH050003 WH060003 6,00 kg

1,15 m x 1,75 m WH050004 WH060004 10,05 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Czerwony

SzaryBrązowy

Czarny
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Coir
Tradycyjna wycieraczka kokosowa

• Wycieraczka wytwarzana z naturalnych włókien kokosa.
• Grube i szorstkie włókna poprawiają skuteczność zdrapywania brudu.
• Wytrzymałe podłoże antypoślizgowe z PCV minimalizuje ruchy wycieraczki.
• Do stosowania wewnątrz – bezpośrednio na powierzchni podłogi  

lub w zagłębieniach.
• Możliwość nadruku logo – aby uzyskać więcej 

szczegółów na ten temat, prosimy o kontakt.
• Natężenie ruchu: małe lub średnie.

Wymiary Czarny Brązowy Szary Waga

1 m x 6 m x 17 mm CM010001 CM050001DB CM060001 42,00 kg

1 m x metr bieżący 
x 17 mm CM010001C CM050001DBC CM060001C 7,00 kg

2 m x 6 m 17 mm CM010002 CM050002DB CM060002 42,00 kg

2 m x metr bieżący 
x 17 mm CM010002C CM050002DBC CM060002C 14,50 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: Włókna kokosowe (3 kg przędzy/m2).

Podkład: Antypoślizgowe PVC

Wykończenie powierzchni: Cięta

Wysokość produktu: 17 mm lub 23 mm

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe 
o małym lub średnim natężeniu ruchu.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Indie

Notes: Kolor może się różnić

Opcjonalnie Dostępne kolory

Czarny Brązowy

Szary Naturalny

Wymiary 17mm Waga 23mm Waga

40 cm x 80 cm  CM050005 2,00 kg CM050008 2,50 kg

50 cm x 100 cm CM050006 3,50 kg CM050009 4,00 kg

60 cm x 120 cm CM050007 5,00 kg CM050010 6,00 kg

1 m x 6 CM050001 42,00 kg CM050003 47,00 kg

1 m x metr bieżący CM050001C 7,00 kg CM050003C 8,00 kg

2 m x 6 m CM050002 81,60 kg CM050004 105,00 kg

2 m x metr bieżący CM050002C 13,60 kg CM050004C 18,00 kg
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Entramat
Jakość, która przechodzi próbę czasu!

• Wysokiej jakości i trwałości wycieraczka do użytku zewnętrznego.
• Produkt wytwarzany z elastycznych, przeplatanych profili PCV.
• Skuteczne zdrapywanie brudu i zatrzymywanie zanieczyszczeń.
• Fazowane krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.
• Produkt dostępny w wersjach Standard (otwory: 22 mm x 22 mm)  

i Heavy (otwory: 22 mm x 10 mm).
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.

Wymiary Heavy Waga Standard Waga

0,6 m x 1,2 m ED010101 4,40 kg ES010101 3,30 kg

1 m x 1,5 m ED010102 8,85 kg ES010102 6,70 kg

1,2 m x 1,8 m ED010103 13,15 kg ES010103 9,70 kg

Specyfikacja techniczna
Wersja Standard/Heavy

Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

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

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

Metoda instalacji: Ułożenie luzem
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Loopermat
Wyjątkowa wykładzina o pętelkowym wzorze

• Miękka, pętelkowa powierzchnia z PCV zatrzymuje 
brud oraz grubsze zanieczyszczenia.

• Uniwersalna mata, którą można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
• Łatwość czyszczenia – wystarczy potrząsnąć, aby usunąć zabrudzenia.
• Wersja „średnia” (Medium) o grub. 9 mm przeznaczona 

do luźnego układania zawiera podłoże PCV.
• Wersja „ciężka” (Heavy) o grub. 14 mm przeznaczona 

do wgłębień na wycieraczki zawiera spodnią warstwę 
siatkową, która zapobiega kurczeniu się materiału.

• Stabilizacja UV zapewniająca odporność na płowienie.

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Szary Niebieski

Materiał: PVC

Wysokość produktu: 9 mm (podłoże) lub 14 mm (bez podłoża)

Ognioodporność: DIN 4102, część 14.

Heavy

Wymiary Niebieski Szary Waga

0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m) LU020909C LU060909C 4,80 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m) LU021209C LU061209C 5,86 kg

Medium

Wymiary Szary Waga

0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m) LB060909C 3,20 kg

1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m) LB061209C 3,20 kg

Heavy

Wymiary Niebieski Szary Waga

0,9 m x 9 m LU020909 LU060909 38,00 kg

1,2 m x 9 m LU021209 LU061209 52,75 kg

Medium

Wymiary Szary Waga

0,9 m x 9 m LB060909 26,30 kg

1,2 m x 9 m LB061209 33,00 kg

Medium Medium
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Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.

Wysokość produktu: 13 mm

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

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Indie

Octoroll
Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa w rolce

• Mata ażurowa dostępna w metrach bieżących.
• Idealny wybór do stref wejściowych o bardzo 

dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
• Doskonale sprawdza się w czasie ciężkich warunków atmosferycznych.

Wymiary Nr produktu Waga

1 m x 9,3 m RM010014 11.00 kg

1 m x metr bieżący (maks. 9,3 m) RM010014C 0.8 kg
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Rampmat
Wycieraczka gumowa na wszystkie pory roku

• Wytwarzana z trwałej gumy SBR – można stosować 
w większości warunków atmosferycznych.

• Doskonałe właściwości antypoślizgowe zgodne 
z normą EN 13552, kategoria R10.

• Wypukły wzór kołowy zapewnia przyczepność oraz 
skuteczne usuwanie brudu i wilgoci.

• Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne 
zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.

• Odlewane ścięte krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.

Specyfikacja techniczna

Materiał: SBR

Wykończenie powierzchni: Wypukła powierzchnia kolista

Wysokość produktu: 10 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +130°C

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

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

Kraj pochodzenia: Indie

Wymiary Nr produktu Waga

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg
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Ringmat
Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa

• Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach  
np. w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.

• Zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe – zgodne z normą  
EN 13552, kategoria R10.

• Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
• Wypukła powierzchnia usuwa zanieczyszczenia i brud z obuwia.
• Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie zatrzymują luźne 

zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
• Dostępne wersje: Honeycomb (wzór „plaster 

miodu”) oraz Octomat (wzór „ośmiokąt”).
• Wersja Octomat oferuje dodatkowe wkładki szczotkowe 

zwiększające skuteczność usuwania brudu z obuwia.
• Opcjonalnie: maty o klasie reakcji na ogień zgodnej z normą DIN 4102 (B1).
• Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin 

w celu pokrycia większych obszarów.

Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wykończenie powierzchni: Powierzchnia ośmioboczna/plaster miodu  
z otworami.

Wysokość produktu: 23 mm

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

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Obszary wejściowe, za barem i na terenach  
narciarskich.

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

Dostępne opcje

Plaster Miodu Ośmiokąt

Plaster Miodu Nr produktu Waga

0,4 m x 0,6 m RM010011 1,80 kg

0,6 m x 0,8 m RM010006 3,60 kg

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

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

Ośmiokąt Nr produktu Waga

0,4 m x 0,6 m RM010012 2,10 kg

0,6 m x 0,8 m RM010009 6,00 kg

0,5 m x 1 m RM010013 7,5 kg

1 m x 1,5 m RM010003 15,00 kg

Akcesoria Czarny żółty Niebieski Waga

Szczotki RM010001B RM070001B RM020001B 0,01 kg

Zielony Szary Czerwony Waga

RM040001B RM060001B RM030001B 0,01 kg

Czarny Waga

Łącznik RM010004 0,01 kg
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COBAscrape
Wielozadaniowa wycieraczka  
o wysokiej wytrzymałości

• Wysoce wytrzymała wycieraczka o pełnej powierzchni wykonana  
w 100% z gumy nitrylowej.

• Idealna do mokrych i śliskich obszarów – zewnętrznych i wewnętrznych.
• Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
• Mata zatrzymuje do 2,6 litra wody/m2 lub 1,5 kg suchego pyłu/m2.
• Możliwość prania automatycznego (60°C) – 

odporność na środki czyszczące.
• Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
• Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS4790:1987.
• Wzmacniane fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia  

i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Wzniesione prostokątne podkładki blokowe

Wysokość produktu: 6 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +70°C

Odporność chemiczna: Odporne na działanie wielu substancji chemicznych, 
zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych 
i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może 
pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych.

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.

Odporność na 

promieniowanie UV:
Tak

Typowe zastosowania: Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa 
do kuchni, zakładów przetwórstwa 
spożywczego, obszarów wejściowych i do 
ogólnych zastosowań przemysłowych.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: 0,75m x 0,85m, można prać w typowych 
domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary 
można prać w pralkach komercyjnych 
lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Kraj pochodzenia: E.E.C

Wymiary Nr produktu Waga

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,15 m x 1,75 m CS010004 8,50 kg
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Fingertip
Wycieraczka z gumowymi kolcami

• Elastyczne kolce z gumy naturalnej do usuwania i zatrzymywania brudu.
• Zanieczyszczenia są najpierw skutecznie zdrapywane, 

a następnie zatrzymywane w podłożu.
• Idealna we wszystkich warunkach pogodowych, 

może być wykorzystywana na zewnątrz.
• Podłoże antypoślizgowe pomaga zachować pozycję wycieraczki.
• Bezpieczne, fazowane krawędzie ułatwiają wjazd 

i wchodzenie bez potykania się.

Wymiary Nr produktu Waga

0,35 m x 0,6 m (10 mm) FT010007 1,50 kg

0,6 m x 0,8 m FT010001 3,00 kg

0,8 m x 1 m FT010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m FT010006 10,90 kg

0,9 m x 1,8 m FT010003 13,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: NBR

Wysokość produktu: 13 mm

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

Zalecane strefy: Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe  
o małym natężeniu ruchu.

Odporność na promieniowanie 

UV:
Tak

Typowe zastosowania: Hole, korytarze, obszary wejściowe  
i przejściowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

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

Kraj pochodzenia: Indie
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First-Step
Kontrola zanieczyszczeń za pomocą 
mat dekontaminacyjnych

• Higieniczna mata złożona z odrywanych, pokrytych klejem warstw 
jednorazowego użytku, które wykonano z substancji hamującej rozwój 
rdzy i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.

• Każda nakładka składa się z 30 ponumerowanych warstw.
• Samoprzylepny podkład utrzymuje matę w miejscu – 

nakładki ściśle przylegają do powierzchni podłogi.
• „Lepkie” warstwy przechwytują brud i pył z obuwia i pojazdów 

na kółkach, zapewniając kontrolę zanieczyszczeń.
• Warstwy foliowe jednorazowego użytku – wystarczy zerwać 

zabrudzony arkusz, odsłaniając następny czysty.
• Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej 

czystości (clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu 
oraz zakładów spożywczych (tylko suche pomieszczenia).

Specyfikacja techniczna
Dostępne kolory

Biały Niebieski

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 1,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.

Typowe zastosowania: Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości 
(clean room), laboratoria, hale produkcyjne, 
przemysłowe oraz zakłady spożywcze.

Metoda instalacji: Samoprzylepna podkładka, która przylega 
do większości powierzchni podłogowych

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Biały Niebieski Waga

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004 3,25 kg

M
aty w

ejściow
e 

125



Aby zamówić – zadzwoń: (61) 29 67 484 / (61) 29 67 485 lub napisz e-mail: info@ergoprotect.com

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 6,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.

Typowe zastosowania: Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości 
(clean room), laboratoria, hale produkcyjne, 
przemysłowe oraz zakłady spożywcze.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Biały Niebieski Waga

0,8 m x 0,65 m - rama + nakładka (1 sztuka) WC000011 WC020011 2,95 kg

0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki) WC000022 WC020022 5,40 kg

0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.) WC000003 WC020003 3,25 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Biały Niebieski

Clean-Step
Skuteczna kontrola zanieczyszczeń

• Nakładka higieniczna złożona z pokrytych klejem warstw, które 
wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy  
i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.

• Pokryte klejem nakładki warstwowe mocowane są na solidnej płycie  
z PCV, którą można przenosić.

• Każda podkładka składa się z 60 ponumerowanych warstw.
• Antybakteryjna „lepka” powłoka skuteczne przyciąga  

i zatrzymuje wprowadzane do pomieszczenia zabrudzenia 
i pyły, zapewniając wysoką czystość powierzchni.

• Wystarczy zerwać zużyty arkusz odsłaniając następny czysty.
• Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości 

(clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu oraz zakładów  
spożywczych (tylko suche pomieszczenia).
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