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Tип размери (м/мм) цвят цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС

3387 0,4 x 0,6 / 17 черна 16,33 19,60
4394 0,6 x 0,8 / 23 черна 39,33 47,20
4395 0,8 x 1,2 / 23 черна 69,42 83,30
3157 1,0 x 1,5 / 23 черна 94,83 113,80
3158 - черна 2,33 2,80
3159 0,6 x 0,8 / 16 черна 42,33 50,80
3160 0,8 x 1,0 / 16 черна 67,75 81,30
3386 0,9 x 1,5 / 7 сив 96,92 116,30

ПОЧИСТВАЩИ ЗОНИ

1. ЗОНА ЗА ПО-ГОЛЕМИ ОТПАДЪЦИ - ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

2. ЗОНА ЗА СРЕДНО ГОЛЕМИ ОТПАДЪЦИ - ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО И ЗА ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ

Vyna Plush
Tип: 3386 – сива

- Отлична стъпка на разумна цена.

- Икономична и ефективна изтривалка.

- Опаката страна на стъпката е от PVC
с обработка срещу хлъзгане
и замърсяване.

- Материал на косъма:
100% полипропилен

Ringmat Octomat
Тип: 3157, 4394, 4395, 3387

- Изработена от изключително
устойчива гума.

- Дълъг живот при използване на
открито.

- Отворите осигуряват възможност за
пропадане на малки отпадъци.

- Предназначена специално за
използване при висока влажност.

- Подходяща за настилане на пътеки 
и проходи, по които се минава
много често.

- Предлага се в черен цвят.

Fingertip
Тип: 3159, 3160

- Типична гумена настилка.
- Хилядите малки “пръсти” изстъргват 

остатъците от кал по обувките, с което
предпазват от замърсяване работното 
място.

- Настилката ефективно поема прахта, 
след което се почиства много лесно
чрез изтръскване или обръщане.

- Всички типове и размери са с обезопасени скосени краища.
- Долната страна на настилката е конструирана така, че да не

позволява подхлъзване и изместване от първоначалното място.
- Подходяща за всички сезони.
- Предлага се в черен цвят.
- Разполагаме с 2 стандартни 

големини: 0,6 м x 0,8 м и 0,8 x 1 м.

Съединяващ елемент

Тип: 3158
МЪРСОТИЯТА 

ОСТАВА ОТВЪН !!!

Категория против

подхлъзване R10

Използвани символи:

подходящо
за контакт с масло

подходящо
за сухи места

подходящо
за голяма
натовареност
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