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Orthomat Anti Ftique
Zártcellás habosított PVC szőnyeg.
Ellenáll a különböző vegyszereknek, lúgoknak és általános ipari vegyi
anyagoknak. Ellenáll az alkoholoknak, az alifás szénhidrogéneknek, olajoknak, a
gyenge savaknak. Nem alkalmazható szerves oldószerek, ketonok, észterek és
aromás szénhidrogének jelenlétében. Alkalmas száraz beltéri környezetben.
Tipikus alkalmazások: gyártósorok, gyülekezési helyekre, csomagoló állomások,
munkapadok. Megfelel az Csúszásgátló teszt EN13552 (kategória R10). Tűz
ellen tesztelt DIN54332 (B2) része DIN4102.

Orthomat Safety
Tulajdonságaiban megegyező szőnyeg, de 10 cm széles sárga csík fut a két
oldalán.
Vastagsága: 9 mm
Méretek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m

Orthomat Ribbed
Zártcellás habosított PVC szőnyeg, bordázott felülettel.
Ellenáll a különböző vegyszereknek, lúgoknak és általános ipari vegyi
anyagoknak. Ellenáll az alkoholoknak, az alifás szénhidrogéneknek, olajoknak,
a gyenge savaknak. Nem alkalmazható szerves oldószerek, ketonok, észterek
és aromás szénhidrogének jelenlétében. Alkalmas száraz beltéri környezetben.
Tipikus alkalmazások: gyártósorok, gyülekezési helyekre, csomagoló
állomások, munkapadok. Megfelel az Csúszásgátló tesztnek EN51130. Tűz
ellen tesztelt DIN54332 (B2) része DIN4102.

Orthomat Safety Ribbed
Tulajdonságaiban megegyező szőnyeg, de 10 cm széles sárga csík fut a két
oldalán.
Vastagsága: 9 mm
Méretek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m

Cobamat Haevy

ERGONÓMIA
NÓMIA
MUNKAHELYI KÖRNYEZET, ERGO

Rendkívül rugalmas szőtt PVC biztonsági szőnyeg.
A nyitott cellák magukba zárják a keletkező hulladékokat, és elvezetik a
folyadékokat. Teljesen átfordítható, könnyen tisztítható. Ellenáll a gyenge
savaknak és lúgoknak. Tűz ellen tesztelt DIN 54332 (B2) része DIN 4102
szerint. Megfelel a csúszásgátló tesztnek, EN13552 kategória R10.
Termék magassága: 12 mm.
Cellaméret: 22mm x 10mm.
Méretek: 0,6x10 m, 0,9x10 m, 1,2x10 m

Cobamat Standard
Rendkívül rugalmas szőtt PVC biztonsági szőnyeg.
Különböző színekben kapható a különböző alkalmazásokhoz.
A nyitott cellák magukba zárják a keletkező hulladékokat, és elvezetik a
folyadékokat. Teljesen átfordítható, könnyen tisztítható. Ellenáll a gyenge
savaknak és lúgoknak. Tűz ellen tesztelt DIN 54332 (B2) része DIN 4102
szerint. Termék magassága: 12 mm.
Cellaméret: 22mm x 22mm.
Méretek: 0,6x10 m, 0,9x10 m, 1,2x10 m

Deckplate
Kopásálló PVC szőnyeg, gyémánt mintás felületet.
Felülete megfelelő rugalmasságot biztosít, ellenáll számos vegyszernek.
Kényelmes hab "párnát" tartalmaz a fáradtság enyhítésére. Lekerekített élek.
Alkalmas igényes ipari felhasználásra.
Kapható Biztonsági sárga szélekkel.
Termék magassága: 14 mm.
Méretek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x3 m, 0,9x6 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m
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Safety Deckplate
Kopásálló PVC szőnyeg, gyémánt mintás felületet. Sárga biztonsági csíkkal.
Felülete megfelelő rugalmasságot biztosít, ellenáll számos vegyszernek.
Kényelmes hab "párnát" tartalmaz a fáradtság enyhítésére. Lekerekített élek.
Alkalmas igényes ipari felhasználásra.
Termék magassága: 14 mm.
Méretek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x3 m, 0,9x6 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m

Higiénikus antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező,100% nitril
szőnyeg. Kiválóan ellenáll a zsíroknak, olajoknak és tisztítószereknek.
felület hatékony tapadást biztosít. Mintázott lehetővé teszik kiömlött folyadékok
elvezetését. Puha, ezért nagymértékben csökkenti a fáradást. Könnyen
tisztítható ipari tisztítógéppel. Élei lekerekítettek.
Termék magassága: 9 mm.
Mérete: 0,9x1,5 m

Fatique Step Grit Top
Rendkívül robusztus egymásba kapcsolható szőnyeg, nagy igénybevételre.
Anyaga nitril, kiváló olaj- és vegyszerállósággal rendelkezik. Karbiddal
megszórt felülete kivételes tapadást biztosít olajos körülmények között is.
Rugalmassága enyhíti a fáradságot. A lyukacsos felület elvezeti a folyadékot..
Rendelhető fekete vagy sárga ferde szegéllyel.
Termék magassága: 19 mm.
Mérete: 90x90 cm

Fatique Step
Rendkívül robusztus egymásba kapcsolható szőnyeg, nagy igénybevételre.
Rugalmassága enyhíti a fáradságot, megfelel csúszásgátló tesztnek, EN13552
kategória R10. A lyukacsos felület elvezeti a folyadékot.
Rendelhető fekete vagy sárga ferde szegéllyel.
Termék magassága: 19 mm.
Mérete: 90x90 cm
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K-Mat

Fatique Step elemek

Worksafe
Strapabíró fáradságcsökkentő, csúszásmentes szőnyeg. SBR gumi és nitril
keverék. Különösen ellenáll a zsíroknak és agresszív olajoknak. Tartós,
csökkenti a megcsúszás veszélyét nedves, olajos vagy zsíros felületen.
Jól tapadó alsó felület, hogy segítsen megtartani a szőnyeget a helyén.
A lyukak segítik elvezetni a folyadékot. Ferde szegély a szőnyeg szélein
a botlásveszély elkerülésére.
Termék magassága: 15 mm.
Méret: 0,9 x1,5 m
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A Fatique Step szőnyegeket tetszés szerinti formában, figyelembe véve a
90x90 cm-es mértet, össze lehet kapcsolni. Ehhez, bizonyos formák
elérésénél, összekapcsoló elemet kell alkalmazni.
A szőnyeg lezárásához, illetve az élek lekerekítéséhez széleket, illetve
sarokelemet kell kapcsolni. Ezek színe lehet sárga vagy fekete, anyaga
célszerűen a szőnyeg anyagával megegyező.
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WORKSTATION
Rugalmas vinyl anyagból készült, vastagsága 12 mm,
biztonságos munkafelületet nyújt, mivel a leeső szemét és
hulladék a szőnyeg alá kerül. A terméket színes lesarkított
szegéllyel látták el a megbotlás, elesés elkerülése végett . A
keresztbe bordázott anyag megakadályozza az elcsúszást, ha
olaj van a szőnyeg körül. Csökkenti a fáradtságot. Kapható
normál és nagy teherbírású kivitelben is. B2 tesztnek
megfelel
Méret 0,6 m x 1,2 , 1,0 m x 1,5 m, 1,2 m x 1,8 m

WORKSTATION HAEVY
Erősített változat, lyuk mérete: 22mm x 10mm
Megfelel a csúszásgátló Teszt MSZ EN13552 kategória R10.
Tűz ellen tesztelt DIN 54332 (B2) része DIN 4102 szerint.
Termék magassága: 12 mm.
Méret 0,6 m x 1,2 , 1,0 m x 1,5 m, 1,2 m x 1,8 m

Solid Vinyl
Tartós PVC szőnyeg. Dombornyomott, piramis mintás
"csúszásmentes" felület. Kiváló vegyszerállóság. Jó hangszigetelő
tulajdonságokkal. Gazdaságos, sokoldalú és könnyen telepíthető.
Termék magassága: 3 mm
Méret: 1,2 x 10 m

Diamond Plate 414,
414, 415
Extra kényelem az álló munkáknál! A Diamond-Plate szőnyeget
kifejezetten a nagy igénybevételű, álló munkákhoz fejlesztették ki.
Ultra-sűrű változat, a legnépszerűbb fáradságcsökkentő szőnyeg.
Száraz területeken kiváló, így már elérhető a "dupla komfort"!
Alkalmasság: száraz munkaterületeken minden iparágban.
Erős 4mm gumi felület csúszásmentes gyémántdomborítással.
Lekerekített sarkokkal.
Szín: fekete, vagy fekete, sárga szélekkel
Standard méretek: 0,61 x 0.91m és 0,91 x 1.52m
Vastagság:
414-es szőnyeg: 24 mm
415-ös szőnyeg 14 mm
Garancia:
Garancia: 4 év
Egyéb méretek: 0.61, 0.91 vagy 1.22 m széles; bármilyen hosszban
22.86 m-ig
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Diamond Plate 416
Alapanyagában megegyezik a 414 és 415-ös szőnyeggel, de
felülete keményfém szemcsékkel szórt, ezáltal kiváló
csúszásmentességet biztosít.
DIN 51130 R10
Méretek: 61 x 91 cm, 91 x 152 cm, 91 x 2286 cm
Vastagság: 14 mm
Garancia:
Garancia: 4 év

Soft Step 427
Soft Step gazdaságos, mégis csökkenti a fáradtságot, éppen olyan
hatékonyan, mint a drágább termékek. Jól látható sárga szélek a
nagyobb biztonság érdekében. A tekercs könnyen méretre vágható.
DPS
495munkaterületekre ajánlott. Homogén habosított PVC,
Száraz
csúszásmentes recézett felület. Metszettél, minden oldalon.
Szín: fekete, sárga széllel a hosszú oldalon (kapható sima fekete is)
Standard méretek: 0,91 x 1.52 m és 0,91 x 18.29m tekercs
Vastagság: 10mm
Garancia: 1 év
Egyéb méretek: 0.61 x 0.91m, 0.61 x 18.29m roll, 1.22 x 18.29m roll
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Smart DiamondDiamond-Plate 497

24/Seven Grit Works 572 NBR
Különböző munkakörülményekhez kifejlesztett 24/Seven egy komplett elemes
álláskönnyítő szőnyeg rendszer. Rugalmas, fáradságcsökkentő és rendkívül tartós. A
rendszer kialakításnak köszönhetően ideális, nagyobb vagy szabálytalan alakú
területek lefedésére is. A nyílások elvezetik a technológia folyamán kikerülő
folyadékokat vagy törmelékeket. Anyaga 100 % nitril, jó ellenáll olajoknak, zsíroknak.
A szőnyeg zárt kivitelben is elérhető.
A GRIT Works változat felülete karbiddal kezelt, a jobb csúszásmentesség érdekében.
Használata olyan területeken javasolt, ahol kifolyhat az olaj vagy más folyadék,
különösen a kőolaj-alapú folyadékok. Öntött nitril gumi, ellenáll a kőolaj és ásványi olaj
alapú folyadékoknak. Texturált csúszásgátló felület. Beépített apa csatlakozó két
szomszédos oldalon. Opcionális a biztonsági sárga szegély.
Szín: Fekete
Méretek: 0,91 x 0.91m összeköthető modul + szélek
Vastagság: 16mm
Garancia: 1 év
Biztonsági élek: 76mm x 99cm, Fekete vagy Sárga
Férfi vagy Nő csatlakozók
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Kemény, nem csúszós felület egy habosított, 100%-ban újrahasznosított
poliuretán rétegen. Fáradtság-csökkentő, csúszásmentes. Főleg száraz
területeken alkalmazható, álló munkához (pl. összeszerelés, ellenőrzés és a
csomagolás, pultok és pénztárak, stb.) Kopásálló 4mm vinyl felületen
csúszásgátló gyémántminta, biztonsági élek síkban aljzatra illeszkednek.
Szín: Tömör fekete, vagy fekete, sárga szél.
Raktári méretek: 0,61 x 0.91m 0,91 x 1.52m
Vastagság: 16mm
Garancia: 1 év
Egyedi méretek: 0,61, 0,91 vagy 1.22 m széles,
bármilyen hosszban 22.86 m-ig

Térdmentő
Az ideális pad mindazoknak, akik kényelmetlen térdelő munkahelyzetben
dolgoznak. Csökkenti a térd fájdalmat. Könnyű mozgatni - csak 0,45 kg egy db hordozó füllel. Ellenáll az olajoknak és vegyszereknek. Anyaga habosított zártcellás
PVC / nitril keverék.
Termék magassága: 25 mm.
Mérete: 53 x 36 cm

Weldsafe
A masszív kétrétegű fáradtságcsökkentő szőnyeg, hőálló. Weldsafe nagyon kopásálló,
hihetetlenül kényelmes, és biztosítja a tartósan magas teljesítményt nehéz ipari
körülményeknél. Alkalmazható főként száraz területeken, beleértve a hegesztési
területeket. Domborított hőálló gumi felület. A felületével összedolgozott légpárnás
Nitricell alapréteg. Lekerekített sarkok. Biztonsági élek, minden oldalon illeszkedik
síkban aljzathoz.
Szín: fekete
Méretek: 0.61 x 0.91m / 0.91 x 1.52m
Vastagság: 13mm
Garancia:
Garancia: 3 év
Egyedi méretek: 0.61, 0.91 és 1.22m széles; Maximum 22.86 m hosszban.
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SPECIÁLIS SZŐNYEGEK
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Coba-Switch elektromosan szigetelő szőnyeg
Szigetelő szőnyeg kapcsolószekrények elé vagy magas feszültségű gépek
környezetében alkalmazandó a kezelő védelmében, hogy ne érje áramütés.
Az érdesített felületnek köszönhetően csökkenti az elcsúszást.
6.0 mm – tesztelve 11000Voltig, 450 Volt munkafeszültségnél
9.5 mm tesztelve 15000Voltig, 650 Volt munkafeszültségnél (BS921/1976
szabványnak megfelelően)
Anyag vastagság: 6mm & 9.5m
Méretek: 0,9 m x m, 0,9 x 10 m, 1,2 x 10 m, 1,2 x m,

ESD Anti-Fatique 786
Elektrosztatikusan vezetőképes változat a legnépszerűbb fáradtságcsökkentő
szőnyeg, EPA területen alkalmazható. Minden, főleg száraz munkaterületen,
különösen az elektronikai és a petrolkémiai ipar (EPA és a zóna 0 & 1 területek)
munkaterületein segíti a munkavégzést.. Megfelel az EN100015-1, IEC61340-5-2,
BS5958 Part 2 és EN1815 szabványoknak. Robusztus 4mm vezetőképes vinil felület
csúszásmentes gyémánt domborított. Lekerekített sarkok. Földelő patent a szőnyegbe
épített. Lekerekített biztonsági élek, minden oldalon illeszkedik síkban aljzatra.
Megfelelő védelmet csak a földeléssel biztosít.
Szín: fekete
Mérete: 0.91 x 1.52m, 0.91m szélességben maximum 22.86m
Vastagság: 14mm
Garancia:
Garancia: 3 év

Gripfoot csúszásgátló szalagok
Csúszásgátló, érdes felületű szalag. Öntapadós kivitel, egyszerű rögzítés. Csökkenti a
megcsúszás veszélyét sima felületeken. „Ragyogás a sötétben" biztonságot nyújt a
sötétben vagy félhomályban. Alkalmazhatók létra / lépcső, futófelület, rámpák, járdák,
bejáratok, dokkolók, gépek és gépek berendezések, járművek és hajók területén.
Megfelel az MSZ EN 13552 szabvány tesztnek, kategória R13.
Méretek: 50mm x 18.3m, színek: piros, zöld, kék, fekete, fehér, áttetsző
Fekete: 25mm x 18.3m, 102mm x 18.3m, 152mm x 18.3m , 152mm x 610mm
Áttetsző: 140mm x 140mm

LÓLÓ- ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS

MUNKAH
MUNKAHELYI
ELYI KÖRNYEZET, ERGONÓMIA

Stablemat
Állatok elsősorban lovak alá való 100%-os prémium minőségű, nem porózus
gumiszőnyeg. Texturált felület a jobb fogás érdekében. Rugalmasság az állat
lába alatt csökkenti a terhelést. Csökkenteni a felhasznált alom mennyiségét.
Melegít és hőszigetel. Csökkenti a por szintjét, ezzel egészségesebb
környezetet biztosít.. A barázdált alsó hatékony vízelvezetést tesz lehetővé.
Termék magassága: 12mm vagy 17mm.
Méretek: 1,2x1,8 m

Cobarib Wide
Állatok alá való, nagy teherbírású, rendkívül rugalmas gumiszőnyeg. A
rendelkezésre álló két vastagság: 3 mm vagy 6 mm. Vaskos bordázott felület
biztosítja vízelvezetést nedves területeken. A hatékony szigetelés és a
kényelem javítja az állatok komfortját és megtartja egészségüket. Lehet
lapokból elhelyezni, de ragasztva, teljes burkolatot is készíthetünk.
Termék magassága: 3mm vagy 6mm
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SPORT
Gym Mat

A weboldalra le
SZENNYFOGÓ SZŐNYEGEK
Loopermat
Lágy összetételű PVC-ből készül. Ideális külső és belső bejárati
szőnyegként egyaránt. Összegyűjti a szennyeződéseket és a vizet, melyet
egy kirázással el lehet távolítani. UV stabilizált. Elérhető zárt háttal és hát
nélküli kivitelben. Elhelyezhető önállóan, vagy textil szőnyeggel társítva,
valamint süllyesztett felületre is. Több színben rendelhető.
Méretek: 0,9 m x fm, maximum 12 m; 1,2 m x fm, maximum 12 m

Premier Track Tiles
Nagy teherbírású, kiváló minőségű bejárati szennyfogó szőnyeg nagy
forgalmú helyekre. Törésálló műanyag, szennyfogó szőnyeg betéttel.
Hatékonyan távolítja el a cipőkről a szennyeződéseket és tarja magában a
nedvességgel együtt. Alkalmas kerekes kocsikkal történő közlekedésre is.
Biztonságos a magas sarkú cipőnél is. Mozgatása, tisztítása egyszerű,
egyes lapok cseréje könnyedén megoldható. Tűz ellen tesztelt EN13501
Euro besorolás B (F2) S2. 80%-ban újrahasznosított anyagokból készül.
Mérete: 30 x 45 cm
Színek: kék, szürke, barna
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Kiváló védelmet biztosít a padlónak, elnyeli a zajt és csökkenti a vibrációt.
Kavicsos felület biztosítja csúszásgátlást. tömött lesarkított élek, csökkenti a
botlásveszélyt.
100% zárt cellás habosított vinylből készült.
Termék magassága: 6 mm.
Méretek: 0,9 x 1,5 m, 0,9 m x 2 m

Needlepunch

CleanStep
Speciális "ragadós" rétegekből álló lábtörlő, mely erős merev hátlapra
helyezve ül a padlón. A tapadó bevonat hatékonyan vonzza, és rögzíti a
cipőtalpon található szennyeződéseket, megakadályozva ezzel azok
helyiségbe jutását, megőrizve így a padló tisztaságát. Ha szennyezett, a
felső réteget le kell választani, hogy felfedje a következő tiszta lapot.
Utántöltő betét 60 rétegből áll.
Termék magassága: 6,5 mm
Méretek: 0,8 x 0,6 m; 0,8 x 1,3 m
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Texturált polipropilén szálakból készül, ezért kiváló szennyleszedő
képességgel rendelkezik.
Népszerű belső terekben, folyosókon, irodákban és a recepción, egy teljes
szennymegfogó megoldás nyújt. Szintén gyakran használják süllyesztett
bejárati területeken. Opcionálisan szegéllyel is rendelhető.
Alkalmas leragasztva, faltól falig, vagy folyosó burkolására is.
Vastagság: 10,88 mm
Méretek: 1 m x fm, maximum 25 m, 2 m x fm, maximum 25 m
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EasyEasy-Clean
Stílusos, puha nylon bolyhos lábtörlő. A plüss hatékonyan fogja és tartja meg
a szilárd szennyeződéseket és a vizet. Mosógépben mosható 60 ° C-on és
szárítógépben szárítható. Így egyszerűen megőrizhető a szőnyeg tisztasága.
Kiváló csúszásgátló Nitril hát csökkenti az lemozdulását a szőnyegnek sima
padlón is. Elérhető több színben, színei nem fakulnak (3
3 év garancia).
garancia
Termék magassága: 9mm
Színek: terrakotta, kék, szürke, mahagóni
Méretek: 0,5 m x 0,75 m; 0,75 m x 1,2 m; 1,2 m x 1,8 m

VynaVyna-Plush
Gazdaságos lábtörlő magas teljesítménnyel. Magába szedi és ott tartja a
szennyeződéseket és a vizet. 100% polipropilén rost leszedi a cipőre tapadt
piszkot. Csúszásmentes és szennytaszító PVC keret és alj teszi stabillá a
szőnyeget.
Teljes termék magasság: 7mm (halom magasság: 4 mm).
Össztömeg: 2.6kg/m2.
Színek: barna, piros, kék, szürke
Méretek: 0,6 x 0,9 m; 0,9 x 1,2 m; 0,9 x 1,5 m; 1,2 x 1,8 m

Cobawash
A valódi értéket képvisel a padló védelemében otthoni és kereskedelmi
használatra. Könnyen kezelhető, kisebb méretűt lehet mosni háztartási
mosógépben. (Minden méretet lehet mosni ipari mosógépben.) Tűzött nylon /
poliészter szőnyeg, bolyhos felülete akár 3.5 l/m2 nedvesség- és akár 800 g
szilárd szennyeződésmegtartó tulajdonsággal rendelkezik. A robusztus nitril
hát biztos tartást ad. Színeit hosszú távon megtartja, erre a gyártó 11 év
garanciát ad. Termék magassága: 9mm
Színek: barna, piros, kék, szürke
Méretek: 0,6 x 0,85 m; 0,85 x 1,2 m; 0,85 x 1,5 m; 1,15 x 1,75 m; 1,15 x 2,4 m;
1,35 x 2,05 m; 1,5 x 2 m

Cobatrap

MUNKAHELYI KÖRNYEZET, ERGONÓMIA

Akár 1,5 liter vizet vagy 1 kg port képes négyzetméterenként magába
gyűjteni. Nincsenek műanyag szélei, így nem keletkeznek törött és szakadt
területek. A megemelt szélek megtartják a vizet és a szennyeződéseket. A
megerősített kidomborodó mintázat hatékonyan szedi le a cipőről a piszkot és
a nedvességet. Ezek a vájatokba kerülnek, így nem kerülnek tovább a tiszta
területre. Hátoldala csúszásmentes, megakadályozza az elmozdulást.
Termék magassága: 6 mm.
Színek: fekete, barna, szürke, kék
Méretek: 0,6 x 0,85 m; 0,85 x 1,5 m; 1,15 x 1,75 m

Superdry
Minden, beltéri körülmény között használható, nagy teljesítményű lábtörlő.
Nagy teherbírású polipropilén hurokcsomózásos a felülete. Megemelt
megerősített minták leszedik a cipőről a szennyeződéseket és a vizet.
Kivételes nedvesség megkötő tulajdonsága van - 5,4 literes víz/m2. Hosszú
élettartamú Nitril hát tartja a szőnyeget a helyén.
Termék magassága: 7 mm
Színek: fekete, barna, szürke, kék, piros
Méretek: 0,6 x 0,9 m; 0,85 x 1,5 m; 1,15 x 1,75 m
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