
ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ SZŐNYEGEK

A Bubble kifejezetten az olyan álló munkákra lett tervezve, mint az összeszerelés, szét-
osztás, illetve az autóipar, elektronikai, fémmegmunkáló ipar munkaállomás területeire.

Az ergonómikus előnyök nagyobb hatékonyságot jelentenek.

 ( Extra elasztikus és strapabíró PU szivacs

 (Öntött ferde szélek minden oldalon

 ( Nagy kényelem állás közben, buborékos felszínen

 ( R11 csúszásgátló, strapabíró és erős

 (Megtartja állandó formáját

Munkahelyi gumiszőnyegek különböző kivitelekben, és méretekben:
( Olajálló típusok   ( Álláskönnyítő szőnyegek   ( Önállóan letehető vagy összekapcsolható kivitelű termékek    

( Különböző mintázatokkal, csúszásgátló tulajdonságokkal   ( Igény esetén sárga szélekkel

BUBBLE – Puha álláskönnyítő szőnyeg
 - Kényelem állás közben

Optimális olyan munkahelyekhez, ahol sétáló mozgást végeznek. Különösen száraz terüle-
teken ajánljuk, mint például az összeszerelés, szétosztás, vagy munkaállomás területeken 
az autóipari, elektronikai, fémmegmunkáló ipari környezetekben.

 (  Extra elasztikus és strapabíró PU szivacs

 (Öntött ferde szélek minden oldalon

 ( Nagy kényelem állás közben

 ( R10 csúszásgátló 8 mm átmérőjű mini lemezkékkel, strapabíró és erős

 (Megtartja állandó formáját

WALK – Puha álláskönnyítő szőnyeg
 - Sétára tervezve

A SMOOTH felülete elegáns, finom homokfúvott. Kifejezetten olyan száraz területekre 
tervezték, mint amelyek vannak az elektronikai iparban, a kereskedelemben, autóiparban, 
irodákban, pultoknál, laboratóriumokban és gyógyszertárakban. Olyan helyekre, ahol a 
sima, elegáns, könnyen tisztítható felület fontos. 

 ( Extra elasztikus és strapabíró PU szivacs

 (Öntött ferde szélek minden oldalon

 ( Nagy kényelem állás közben

 ( Csúszásgátló, strapabíró és erős

 (Megtartja állandó formáját

 ( Kézikocsival is könnyen használható

 ( Elegáns kivitel

 

EGYEDI IGÉNYEK ESETÉN IS KERESSE MUNKATÁRSAINKAT BIZALOMMAL!

SMOOTH – Puha álláskönnyítő szőnyeg
 - Elegáns kivitel
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CSÚSZÁSGÁTLÓ BIZTONSÁGI SZŐNYEGEK

 (Moduláris

 ( Álláskönnyítő

 ( Strapabíró

 ( Vastagság: 13 mm

 ( R9 ergonómikus buborékos kivitel

430 Skywalker HD i-Curve™

 ( Álláskönnyítő

 ( Csúszásgátló hátlappal

 ( R10 és Bfl-S1 besorolás

479 Cushion Trax®

 (Olajálló PVC

 ( Strapabíró

 ( Vastagság: 12 mm

 ( R10 csúszásgátló besorolás

537 Flexdek™

 (Moduláris

 ( Nagy lyukakkal

 ( Strapabíró

 ( Vastagság: 19 mm

550 Cushion Ease™

ÜTŐDÉSCSÖKKENTŐ GUMISZŐNYEGEK, GUMILAPOK
Újrahasznosított gumiabroncs őrleményből
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Vastagság 20 mmVastagság 20 mm
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