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Comfortlok   Тип: 4200–4202

- Забележителна ефективност при опасност от подхлъзване.
- Изработена от изключително устойчива смес от естествен каучук 

и нитрил, което придава на настилката по-висока степен на
издръжливост спрямо масла и мазнини.

- Оребрената диамантообразно повърхност я прави
изключително ефективна срещу подхлъзване.

- Съобразена с европейските норми за обезопасяване от
евентуално подхлъзване EN 13552, категория R 9.

- С помощта на свързващите модули се постига дължина
съобразно конкретните потребности; пътеката е с ширина 0,7 м.

- Релаксиращ ефект и удобство при продължително стоене прав.
Предназначение: Подходяща за промишлени помещения, напр.

при поточни линии, при самостоятелни
работни места за заваряване, монтажни
цехове и работилници, спортни зали и др.

Приложение 

в помещения с високи

температури

РЕЛАКСИРАЩИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Solid Fatigue Step
Тип: 3174

- Изработена от изключи-телно устойчива 
гума.

- Замислена така, че да осигурява 
максимален комфорт.

- Устойчива на температура до 160 °С.

- С квадратите с размери 0,9 м x 0,9 м 
можете да покриете различни по размери повърхности.

- Подходяща за ползване навсякъде, където служителите стоят
прави дълго време.

- Може да се поръча с жълт кант по краищата и с ъгли.

Зa използване 

в сухи помещения

High-duty mat Тип: 4195–99

- Забележителна ефективност при места със сериозна опасност
от разливане на масла.

- Настилката е изработена от естествен каучук и нитрил.
- Изключителна устойчивост на повечето масла и мазнини.

Отделните настилки могат да се свържат във вид на пътека
с ширина 0,9 м и дължина 1,5 м.

- Изразеният овален релеф гарантира висока степен на
безопасност при риск от подхлъзване или от счупване на
стъкло.

- В случай на разливане на течни вещества течността изтича
през отворите и повърхността остава суха и безопасна.

- Съобразена с европейските норми за обезопасяване 
от евентуално подхлъзване EN 13552, категория R 10.

- Релаксираща настилка за случаи, в които се
налага продължително стоене прав. 

Предназначение: Приложение предимно в промишлеността,
в работилници и поточни линии, 
но и в барове, кухни и т.н.

Тип наименование рaзмери (м/мм) цвят вариант цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС
3174 Solid Fatigue Step 0,9 x 0,9 / 16 черен цялата 94,50 113,40
4195 High-duty mat 0,9 x 1,5 / 14 черна цялата 140,25 168,30
4196 High-duty mat 0,9 x 1,5 / 12,5 черна 2 дълги,1 къс 152,83 183,40
4197 High-duty mat 0,9 x 1,5 / 12,5 черна 2 дълги 152,83 183,40
4198 High-duty mat 0,9 x 1,5 / 12,5 черна 2 къси, 1 дълг 152,83 183,40
4199 High-duty mat 0,9 x 1,5 / 12,5 черна 2 къси 152,83 183,40
4200 Comfortlok 0,7 m x 0,8 m / 12,5 черна 4x окантяване 68,75 82,50
4201 Comfortlok 0,7 m x 0,8 m / 12,5 черна 2x окантяване 68,75 82,50
4202 Comfortlok 0,7 m x 0,8 m / 12,5 черна 3x окантяване 68,75 82,50
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