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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE
WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE KLASYCZNE O WYSOKOŚCI 18/22 MM

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Płaskie profile aluminiowe z gumą. Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Zatrzymuje bardzo duże ilości brudu w przestrzeniach pomiędzy profilami.
Aktywny profil z naturalnej gumy karbowany prostopadle i równolegle do
długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki. Zalecana na zewnątrz
i do wewnątrz. Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu, lecz mata nie
jest odporna na najazd samochodów lub wózków.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 24 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 18 mm, z podkładem 20 mm.

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Płaskie profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Rolowana, łatwa do
czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej
usytuowanej powyżej płaszczyzny gumy. Wyśmienicie usuwa piasek i inne
zanieczyszczenia, bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zalecana na
zewnątrz jak i do wewnątrz. Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu,
lecz mata nie jest odporna na najazd samochodów lub wózków. Może być
również stosowana, jako jedyny element czyszczący wejścia.
Wysokość profila: 17 mm, szerokość profila 14 mm, 24 mm, całkowita
wysokość maty bez podkładu akustycznego 22 mm, z podkładem 23 mm.
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Mata aluminiowa ze szczotką liniową
Owalnie ukształtowane profile aluminiowe ze szczotką liniową powodują
zsuwanie się brudu w przestrzeń pomiędzy profilami, przez co mata nie
wymaga
regularnego
czyszczenia.
Wystarczy
wybrać
piasek
i
zanieczyszczenia z podłoża. Zatrzymuje brud w 100% przez szczotki
nylonowe oddziałowujące na całą powierzchnie obuwia. Zalecana do
wewnątrz i do zadaszonych wejść zewnętrznych. Mata może być również
stosowana, jako jedyny element czyszczący wejścia, ale w tym wypadku
polecana jest również mata susząca wewnątrz budynku. Nadaje się do wejść
ze małym i średnim natężeniem ruchu. Do wejść o dużym natężeniu ruchu
wymagana w kombinacji z profilem prostokątnym 17/24 mm, stabilizującym
pracę maty.
Wysokość profila: 17 mm, szerokość profila 14 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 22 mm, z podkładem 23 mm.

Warianty kolorystyczne - szczotka liniowa winylowa – wysokość 20, 22, 24, 26 mm
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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE ROBUST O WYSOKOŚCI 22/24 MM

Maty wzmocnione o wytrzymałości na obciążenie dynamiczne powyżej 2000 kg/dm 2.
Znakomite na wejścia z funkcją wwożenia lub wywożenia produktów na wózkach transportowych.

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Profile aluminiowe z gumą. Duża wytrzymałość na obciążenia dynamiczne
spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Rolowana, łatwa
do czyszczenia. Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zatrzymuje w
przestrzeniach pomiędzy profilami brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez
uwypukloną aktywną powierzchnię naturalnej gumy. Profile gumowe są
podwójnie karbowane. Zalecana na zewnątrz i do wentylowanych
przedsionków wewnętrznych. Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu.
Znakomita na wejścia z funkcją wwożenia lub wywożenia produktów na
wózkach transportowych. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 36 mm, całkowita wysokość maty
23 mm.

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z gumą i wzmocnioną szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Duża wytrzymałość na
obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym
sklepieniu. Zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy profilami poprzez
aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny gumy.
Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Wyśmienicie usuwa piasek
i inne zanieczyszczenia. Zalecana na zewnątrz i do wewnątrz budynków.
Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu, a w szczególności do wejść,
gdzie natężenie ruchu kształtuje się między 10.000 a 20.000 wejść dziennie.
Znakomita na wejścia z funkcją wwożenia lub wywożenia produktów na
wózkach transportowych. W standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 12 mm, 36 mm, całkowita
wysokość maty 24 mm.
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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE SPECIAL O WYSOKOŚCI 24/27/29 MM

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za
pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają
uformowanie różnych płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Profile
aluminiowe uzupełnione są gumą naturalną podwójnie karbowaną. Maty
tego typu nadają się znakomicie do drzwi okrągłych i innych
skomplikowanych płaszczyzn. Rolowana, łatwa do
czyszczenia.
Zatrzymuje brud poprzez głębokie do 24 mm przestrzenie pomiędzy
profilami. Zatrzymuje brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez
uwypukloną powierzchnię gumy. Zalecana na zewnątrz i do wiatrołapów
wewnętrznych. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu. Mata w
standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 20 mm, szerokość profila 30mm, całkowita wysokość
maty 26 mm

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową w dowolnych proporcjach
(guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Wysoki efekt czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową.
Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zalecana na zewnątrz i do
wiatrołapów wewnętrznych. Nadaje się do wejść z dużym i bardzo dużym
natężeniem ruchu. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 20 mm, szerokość profila 14 mm, 30mm, całkowita
wysokość maty 27 mm, możliwość zastosowania wyższej szczotki,
co daje większą aktywność i wysokość całkowitą maty 29 mm.
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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE PREMIUM O WYSOKOŚCI 24/27/29 MM

Mata aluminiowa z wkładką winylową
Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za
pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają
uformowanie płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Duża wytrzymałość na
obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym
sklepieniu. Szerokie profile aluminiowe uzupełnione są wkładką winylową w
kolorze czarnym lub szarym. Maty tego typu nadają się znakomicie do drzwi
okrągłych i innych skomplikowanych płaszczyzn. Aktywny profil winylowy
karbowany prostopadle i równolegle do długości. Zalecana do wewnątrz i do
wiatrołapów. Nadaje się do wnętrz ze średnim i dużym natężeniem ruchu.
Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila: 20 mm, szerokość profila 50 mm, całkowita wysokość
maty 27 mm.

Mata aluminiowa z winylem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z wkładką winylową i szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Duża wytrzymałość na
obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym
sklepieniu. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud z obuwia
poprzez głębokie 27 mm przestrzenie pomiędzy profilami. Wysoki efekt
czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową. Wyśmienicie
usuwa piasek i inne zanieczyszczenia typu sypkiego. Zalecana do wewnątrz
i do wiatrołapów. Nadaje się do wejść z średnim i dużym natężeniem ruchu.
Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila: 20 mm, szerokość profila 50 mm, całkowita wysokość maty
27 mm, możliwość zastosowania wyższej szczotki, co daje większą
aktywność i wysokość całkowitą maty 29 mm.

Wysokość profila: 20 mm, szerokość 50 mm
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CIĘŻARY ALUMINIOWYCH WYCIERACZEK ZEWNĘTRZNYCH

WYSOKOŚĆ
PRODUKTU (MM)

WAGA (KG/M2)

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą

22

17,50

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą i szczotką liniową 1:1

22

18,50

Mata aluminiowa KLASYCZNA ze szczotką liniową

22

20,00

Mata aluminiowa ROBUST z gumą

22

16,00

Mata aluminiowa ROBUST z gumą i szczotką liniową 1:1

24

19,50

Mata aluminiowa SPECIAL z gumą

26

20,00

27/29

21,00

27

18,00

27/29

19,50

RODZAJ PRODUKTU

Mata aluminiowa SPECIAL z gumą i szczotką liniową 1:1
Mata aluminiowa PREMIUM z winylem
Mata aluminiowa PREMIUM z winylem i szczotką liniową 1:1
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RAMY
Ramy aluminiowe wzmocnione z łącznikiem wsuwanym

Wymiary ram:
1.
2.
3.
4.

25mm x 21mm x 5/3 mm
29mm x 23mm x 5/3 mm
30mm x 27mm x 5 mm
30mm x 27mm x 5 mm

Ramy wyposażona w kątowniki łączące, pozwalające na szybkie połączenie pod kątem 90° oraz kotwie do
osadzenia ramy bez wiercenia bezpośrednio w podłożu betonowym a następnie umożliwiają wypoziomowanie
ramy i zalanie jej zaprawą cementową. Ramy można zamówić również z otworami na śruby mocujące.
1. Rama aluminiowa wzmocniona do mat o całkowitej wysokości 20/22 mm
2. Rama aluminiowa wzmocniona do mat o całkowitej wysokości 22/24 mm
3. Ramy aluminiowe wzmocnione, na duże natężenie ruchu do mat o całkowitej wysokości 22 mm, 24 mm, 27
mm w zależności od sposobu montażu.
4. Dla maty PREMIUM 27 mm, rama dostępna również w kolorze czarnym.
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Ramy aluminiowe z łącznikiem skręcanym

Wymiary ram:
5. 30mm x 15mm x 3mm
6. 30mm x 20mm x 3mm

Rama montowana tradycyjnie na śruby montażowe. Podczas montażu maty na śruby należy zwrócić uwagę czy
w obszarze wejścia nie znajduje się ogrzewanie podłogowe.

5. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 12 mm, 15 mm
6. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 17 mm, 20 mm
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