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Link do produktu: https://agapo.pl/mata-okragla-srednica-90cm-krystaliczna-p-43048.html

Mata okrągła - średnica 90cm,
krystaliczna
Cena brutto

85,00 zł

Cena netto

69,11 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

mata krystal. 90cm

Producent

Pozostali

Opis produktu
Podłogowa MATA OCHRONNA pod krzesło obrotowe lub fotel - okrągła - średnica 90 cm (PRODUCENT)
Podkładka z tworzywa chroni podłogę przed porysowaniem i wytarciem na skutek ciągłego przesuwania krzesła w tym samym
miejscu.
Przeznaczenie:

na podłogi twarde: m.in panele, podłogi z desek, parkiety, posadzki wylewane.

OPIS:

średnica 90 cm
1mm grubości
krystaliczna przejrzystość
surowiec importowany z Niemiec o jakości potwierdzonej certyfikatem
ZALETY:

równomierne rozłożenie nacisków punktowych
bez zapachu
antyalergiczne właściwości
odporność na temperatury od -40 do +120 stopni (nie zniszczy się np. pod wylaniu gorącego napoju)
wysoka odporność na uderzenia
surowiec trudnopalny (klasa palności B1) - spełnia wymogi bezpieczeństwa co jest istotne przy kontroli z PIP oraz
przeciwpożarowej
wycisza hałas - IDEALNA DLA TWOJEGO DZIECKA
stanowi bezpieczny i estetyczny element wyposażenia biura, pracowni, kącika nauki lub domowego miejsca pracy.
z obydwu stron elegancką, przejrzystą i gładką powierzchnię przylegającą do podłogi.
Mata jest wykonana z poliwęglanu co czyni ją krystalicznie transparentną i odporną na czynniki mechaniczne. Podkładki z
poliwęglanu są opisywane jako najbardziej wytrzymałe i jako takie najbardziej cenione na rynku. Należy jednak pamiętać, że
jeśli pod matę lub kółka fotela dostanie się piasek, powierzchnia maty porysuje się równie łatwo jak przy kontakcie z piaskiem
rysuje się szkło. Nie zmieni to jednak funkcji maty i je estetycznej przejrzystości.

Przed położeniem maty należy dokładnie usunąć z podłogi piasek i inne drobiny.
Łatwo utrzymać podkładkę w czystości popularnymi detergentami do mycia podłogi, lub wilgotną ściereczką z popularnej
mikrofibry bez użycia środków chemicznych.
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Na czas transportu mata jest z dwóch stron zabezpieczona specjalną folią, którą należy zerwać przed położeniem maty na
podłogę.
Zachowaj piękno swojej podłogi - podaruj jej matę.
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