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Stać inteligentnie z Notrax®
Przejęcie przedsiębiorstwa Teknor Apex’ Food Service
Matting w roku 2007 wzbogaciło firmę Superior
Manufacturing Group o 40 lat dodatkowych doświadczeń,
cały szereg nowych produktów, patenty i marki,
wyposażenie oraz kompetencje. Ten właśnie katalog,
przedstawiający wybór produktów, ktore zapewniają
pracownikom w przemyśle spożywczym i gastronomii
więcej bezpieczeństwa oraz komfortu, jest wynikiem
częstych zapytań europejskich klientów i dystrybutorów.
Zalety wykladzin Notrax® dla przemysłu
spożywczego
Antypoślizgowość
W przemyśle spożywczym poślizgnięcia i upadki odpowiedzialne są za
20% - 30% wypadków, ktore powodują długoterminowe przerwy w
pracy. Problem polega na tym, że podłoga musi byc gładka, aby umożliwiać
czyszczenie i dezynfekcję. Jednak “obecność wody, olejów roślinnych lub
zwierzęcych, krwi, mąki oraz różnych odpadów biologicznych powoduje,
że podłogi stają się szczegolnie niebezpieczne i upadki są bardziej
poważne, ponieważ pracownicy często trzymają różny sprzęt w rękach”,
podkreśla Henri Saulnier, prezes IET (Work Equipment Engineering)
francuskiego INRS.                                                 
Wyłączne czyszczenie podłóg nie wystarcza, aby zapobiec ich śliskosci.
Wildbrett & Sauer (1992) zaobserwowali, że nawet podłogi z
antypoślizgowym pokryciem w kontakcie na przykład z mlekiem stają
sie również po czyszczeniu śliskie wskutek akumulacji mikroskopijnych
plam (proteiny, tłuszcz). Trzeba byłoby systematycznie wymieniac pokrycie
antypoślizgowe, aby zapewnić jego efektywność.
Maty Notrax® są wykonane ze specyficznych mieszanek gum i
tak zaprojektowane, by zapewnić dobrą przyczepność do podłogi
oraz natychmiastowy odpływ ciecz, co jest najbardziej efektywnym,
ekonomicznym i trwałym rozwiązaniem dla zredukowania ryzyka
poślizgnięć.
Izolacja
Podłogi w zakladach pracy, szczególnie w przemyśle spożywczym, są często
zimne i mokre. Maty izolują stojących pracownikow od zimnego podłoża.
Pozwala to na zachowanie znacznie cieplejszych stóp i przyczynia się do
ogólnej poprawy samopoczucia.
Bezpieczeństwo
Dużą ilośc uszkodzeń powodują upadające przedmioty jak np. porcelana
i szkło w gastronomii lub narzędzia jak np. często używane noże w
przemyśle spożywczym. Maty Notrax® są wykonane ze specyficznej
mieszanki gum, która neutralizuje uderzenie takich upadających
przedmiotów i tym samym redukuje ryzyko stłuczek oraz hałas, a
jednocześnie chroni podłogę.
Redukcja zmęczenia
Efekt redukcji zmęczenia przy zastosowaniu wykładzin został najlepiej
opisany w publikacji “Occupational Health & Safety”, której autorem jest
James M. Kendrick: “Wykładziny redukujące zmęczenie są zaprojektowane
w taki sposób, aby umożliwiały wykonywanie naturalnych, choć zwykle
niezauważalnych ruchów ciała, które powodują subtelne ruchy mięśni
łydek i ud. Przyczynia się to do poprawy przepływu krwi przez naczynia
w nogach i zapobiega zastojom krwi w żyłach, które powodują odczucie
zmęczenia u pracowników.”
Badania przeprowadzone w Centrum Ergonomii na Uniwersytecie
Michigan, oraz na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu Stanu
Kansas doprowadziły do zaobserwowania różnic między staniem na
podłodze twardej i na podłodze miękkiej. We wnioskach z tych badań
stwierdzono znaczący wpływ wykładzin na zmęczenie i komfort,
odczuwane w różnych częściach ciała pracownika.
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Długotrwała praca w pozycji stojącej na twardej posadzce może
powodować szereg problemów. Po pierwsze, stanie powoduje zaciskanie
mięśni, co redukuje przepływ krwi. Prowadzi to do bólów mięśni i
stawów i powoduje zastoje krwi w żyłach. Długotrwałe stanie powoduje
dodatkowo wykrzywienie lub nadmierne spłaszczenie stopy. Może to
być po prostu męczące i nieco bolesne, ale może też doprowadzić do
wystąpienia plantar fasciitis lub innych poważnych schorzeń stóp. Bóle w
dolnej części pleców najczęściej występują u pracowników stojących w
pracy 4 lub więcej godzin dziennie.
Jak opisał J.M. Kendrick, wynikiem efektu amortyzacyjnygo maty
redukującej zmęczenie sa mikroruchy stóp, zmniejszające zastoje krwi w
żyłach nóg. W konsekwencji zmniejsza to ryzyko poślizgnięcia i upadku.
Wykładzina może też dostarczyć bezpieczeństwa w przypadku zimnych
i wilgotnych posadzek. Uważa się, iż zmniejszenie zmęczenia w pracy
wywiera wielostronny, korzystny wpływ na pracowników, redukując
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i poprawiając ogólną
wydajność pracy. Zmniejsza się absencja chorobowa powodowana
wypadkami, liczba zwolnień lekarskich oraz poprawie ulegają warunki bhp.
Efekty stania na macie redukującej zmęczenie w porównaniu z
efektami stania na twardej lub miękkiej podłodze.
Fatigue reduction
Absentheism

50%
40%
30%
20%
10%
Twarda podłoga

antyzmęczeniowa

zbyt miękka

Zbyt miękka wykładzina może z drugiej strony mieć efekty negatywne.
Może być przyczyną nadmiernego zmęczenia, ponieważ zbytnio obciąża
mięśnie szkieletowe. Wysiłek z tym związany można przykładowo
porównać do biegania po piasku.Maty Notrax® są wykonane ze
specyficznych mieszanek gum i tak zaprojektowane, aby redukować
zmęczenie. Przyczynia się to do wzrostu produktywności i zadowolenia
pracowników.
Jaki jest cel stosowania zróżnicowanych wykładzin?
Pomimo, iż wyniki badań wykazują jednoznacznie korzystne działanie
wykładzin, ich skuteczność jest ostatecznie poddawana testowi przez
pracownika na stanowisku pracy. Fizyczna wielkość ciała pracownika
oraz jego osobiste preferencje odnośnie wygody mogą mieć wpływ na
decyzję o wyborze właściwiej wykładziny. Osoba ważąca 90 kg będzie
potrzebowała inną wykładzinę niż osoba ważąca zaledwie 60 kg.
Poza miękkością/twardością wykładziny należy także uwzględnić swobodę
ruchów pracownika. O ile funkcja antypoślizgowa wykładziny nie podlega
dyskusji (1 z 6-u wypadków przy pracy związany jest z poślizgnięciem,
co przekłada się na 35 % dni absencji chorobowej), to również należy
uwzględnić łatwość dokonywania zwrotów podczas poruszania się po
wykładzinie.
Dlaczego Notrax®?
Notrax® oferuje doskonałe rozwiązania dla pracy w pozycji stojącej,
ponieważ, w odróżnieniu od innych producentów wykładzin,
uwzględniamy różnice w preferencjach pracowników, jak również
posiadamy wiedzę odnośnie różnorodnych warunków pracy w
środowisku przemysłowym. Państwa wybór powinien uwzględnić
optymalną kombinację komfortu (redukcja zmęczenia), wzoru
powierzchni i zdolności odprowadzania cieczy (antypoślizgowość) oraz
jakości (odporność na oleje /smary). Katalog ten umożliwia wybór
prawidłowej maty dla właściwego zastosowania w przemyśle spożywczym
i gastronomii. Przyczyni się to do podwyższenia produktywności i
zadowolenia pracowników oraz do zmniejszenia liczby wypadków.
Dziękujemy za wybór Notrax®
René Vieveen
Główny dyrektor
Superior Manufacturing Group - Europe B.V.
www.notrax.com

Symbole Produktów
Redukcja zmęczenia
Wykładzina zmniejsza nacisk na stopę, stymuluje krążenie krwi
i łagodzi naprężenia w dolnej części pleców, w stawach nóg i
w głównych grupach mięśni.

Antypoślizgowość
Wykładziny są tak zaprojektowane, aby wzory powierzchni
i struktura wewnętrzna dostarczały im dodatkowej
przyczepności.

Odporność na olej / tluszcz
Wykładziny przystosowane są do kontaktu z olejem roślinnym
oraz tłuszczem
zwierzęcym.

Izolacja
Przed chłodem, ciepłem, wibracjami i hałasem.

Odprowadzanie płynów
Otwarta struktura wykładzin umożliwia swobodne
odprowadzanie płynów i zanieczyszczeń oraz zapewnia dobrą  
przyczepność w wilgotnym środowisku.

Ognioodporność
Wykładziny hamują rozprzestrzenianie się ognia i są odporne
na wysokie temperatury.
Testowane i certyfikowane przez niezależne laboratoria.

Ochrona
Wykładziny chronią przed uszkodzeniem zarówno upadające
przedmioty jak i podłogę.

Mrozoodporność
Materiał jest odporny na niskie temperatury. W otoczeniu o
temperaturze poniżej -20° C  zaleca się art. 765 Deep Freeze
Mat™.

Czyszczenie
Wykładziny nadają się do czyszczenia strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem (na gorąco).

NSF
®

NSF
Testowane i certyfikowane przez National Sanitation
Foundation (NSF) pod względem odporności na działanie
oleju i tłuszczu oraz pod względem trwałości.

MicroStop
Antybakteryjna  guma sporządzona ze specjalnej mikstury
surowców hamuje rozwój mikroorganizmów jak bakterie lub
grzyby, które mogą powodować zapachy, plamy oraz psucie
się produktów. Wszyskie produkty MicroStop™ zdają ASTM
G-21, który jest testem NSF/ANSI dla standardu 52.

Indeks
Nr. Art.

Nazwa produktu

T11

San-Eze II®

4-5

T15

Optimat®

6-7

662SFR

Niru Cushion Ease™ AB FR

8-9

550RD

Cushion Ease™ Czerwony

8-9

550

Cushion Ease™

8-9

556

Cushion Ease Solid™ (zamknięta)

8-9

563BU

Sanitop Deluxe™ Niebieski

10-11

563RD

Sanitop Deluxe™ Czerwony

10-11

563

Sanitop Deluxe™ Czarny

10-11

562BU

Sanitop™ Niebieski

12-13

562RD

Sanitop™ Czerwony

12-13

562

Sanitop™ Czarny

12-13

T18

Superflow®

14-15

T23

Multi Mat II® Czerwony

16-17

T23

Multi Mat II Czarny

16-17

T21

Traction Mat Czerwony

16-17

T21

Traction Mat® Czarny

16-17

T17

Superfoam® (solid - zamknięta)

18-19

T17

Superfoam (perforated - otwarta)

18-19

765

Deep Freeze Mat™

20

346

Sani-Trax™

21

T45

Sani-Tuff®

22

T46

Plasti-Tuff

T48

Rainbow-Pak

24

523

Modular Lok-Tyle™

25

T43

Hot Water Hoses

26

T43

Nozzles

26

T44

Mat Utility Kart™

26

Informacja o testowaniu produktów

27

F.A.Q.'s

27

®

®

®

®

Strona

23

®
®

Gwarancja
Wszystkie produkty Notrax®  cechuje najwyższa jakość materiału  i wykonawstwa.
Niezawodność naszych wyrobów oraz serwis są gwarantowane w odniesieniu do
wad materiałowych na okres jednego roku – lub więcej lat, o ile jest to specjalnie
wyszczególnione w tym  katalogu – licząc od daty zakupu, przy normalnych
warunkach użytkowania. Może również nastąpić zwrot kosztów lub wymiana
(wg. uznania producenta). Nabywca jest odpowiedzialny za ustalenie stosowności
produktu  i ponosi odpowiedzialność związaną z jego użytkowaniem. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekracząjace cenę zakupu produktu.
Zwrot towaru reklamowanego wymaga autoryzacji. Związane z tym koszty
transportu, kontroli oraz wyceny uiszcza z góry nabywca.  Przy realizowaniu
reklamacji uwzględnia się ekwiwalent czasu pozostającego do końca okresu
gwarancyjnego.
N.B: Nieprawidłowe czyszczenie, niewłaściwe posługiwanie się, składanie lub używanie
zmywarki profesjonalnej do czyszczenia mat skracają oczekiwany czasokres
użytkowania. Maty narażone na kontakt z tłuszczem wymagają regularnego
czyszczenia gorącą wodą i środkiem, który nie zawiera ani wybielacza, ani chloru ani
tez butylu.

www.notrax.com
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Najlepsza w swoim rodzaju
• Zapewnia doskonały komfort oraz przyczepność w
mokrych lub tłustych środowiskach.
• Testowana i poświadczona przez “National Sanitation
Foundation” (NSF).
• Produkowana z  antybakteryjnym MicroStop™, który
hamuje rozwój bakterii i grzybów, aby zapewnić czystsze i
zdrowsze środowisko pracy.
• Wykonana z trwałej gumy nitrylowej w celu zapewnienia
długotrwałego użytkowania.
• Nadzwyczaj antypoślizgowa powierzchnia.
• Przywiera dobrze do podłoża, bo duży cięzar własny
zapobiega suwaniu się maty.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 22,2 mm grubości
platformy roboczej.
• Duże otwory odwadniające oraz wzniesione elementy
powierzchni ułatwiają wentylację i umożliwiają spływanie
cieczy i zanieczyszczeń, pozostawiając czystą powierzchnię
wykładziny.
• Opcjonalne  ukośne listwy najazdowe i narożniki redukują
ryzyko potknięcia się.
• Modułowa struktura i zastosowanie łączników umożliwia
dłuższe długości oraz rozmiary odpowiadające potrzebom
klienta.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wody  jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

LAT

Gwarancj
a

Zalecane zastosowanie
Mokre, oleiste / tłuste środowisko – przetwarzanie żywności
(mięso, ryby), kuchnie profesjonalne
4

www.notrax.com

Art.T11 San-Eze II®
• 100% guma nitrylowa, odporna na działanie oleju / tłuszczu
• Odporna na bakterie grampozytywne

NSF

WSKAźNIKI JAKOśCI

®

www.notrax.com

Materiał

100% guma nitrylowa

Waga

11,7 kg/m²

Grubość

22,2 mm

Rozmiary
standardowe

99 cm x 149 cm
99 cm x 99 cm
99 cm x 74 cm
99 cm x 50 cm

Akcesoria

Listwa najazdowa, Rolka 9,5 m
Listwa najazdowa 149 cm
Listwa najazdowa 99cm
Listwa najazdowa 74 cm
Łącznik

Kolory

Red

Palność
Charakterystyka
zapłonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Łącznik

Listwa najazdowa
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Najlepsza w swoim rodzaju
Mata lekka
• Zapewnia doskonały komfort oraz przyczepność w
mokrych lub tłustych środowiskach.
• Testowana i poświadczona  przez “National Sanitation
Foundation” (NSF).
• Produkowana z  antybakteryjnym MicroStop™, który
hamuje rozwój bakterii i grzybów, aby zapewnić czystsze i
zdrowsze środowisko pracy.
• Wykonana z trwałej gumy nitrylowej w celu zapewnienia
dlugotrwałego   użytkowania.
• Powierzchnia gładka, mimo to antypoślizgowa, ułatwiająca
ruch wózkami.
• Lekka waga ułatwia czyszczenie .
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 12,7 mm grubości
platformy roboczej.
• Duże otwory odwadniające oraz wzniesione elementy
powierzchni ułatwiają wentylację i umożliwiają spływanie
cieczy i zanieczyszczeń, pozostawiając czystą powierzchnię
wykładziny.
• Modułowa struktura i zastosowanie łączników umożliwia
dłuższe długości oraz rozmiary odpowiadające potrzebom
klienta.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wody jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

LAT

Gwarancj
a

Zalecane zastosowanie
Mokre, oleiste / tłuste środowiska – przetwarzanie żywności
(mięso, ryby), kuchnie profesjonalne
6
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Art.T15 Optimat®
• 100%  guma nitrylowa, odporna na działanie oleju / tłuszczu
• Odporna na bakterie grampozytywne

NSF
®

100% guma nitrylowa

Waga

7,4 kg/m²

Grubość

12,7 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 182 cm
91 cm x 117cm
91 cm x 91 cm
91 cm x 61 cm

Akcesoria

Łącznik typu A
Łącznik typu B

Kolory

Brązowy

Palność
Charakterystyka
zapłonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

WSKAźNIKI JAKOśCI

Materiał

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Łącznik typu A dla
połączenia w długości.

Łącznik typu B dla
połączenia w szerokości.

www.notrax.com
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System Modułowy
• Maty zazębione pozwalające dopasowanie na miejscu.
Kwadratowe elementy zatrzaskowe (click) rozmiaru
91 x 91 cm mogą być montowane bez trudności albo od
ściany do ściany, albo jako „wyspa” w dowolnym kierunku i
kształcie.
• System kompatybilny z opatentowanym systemem
listw najazdowych „MD-Ramp System™” dla sprytnych,
bezpiecznych rozwiązań fazowanych krawędzi. Umożliwia
naroże wewnętrzne oraz zewnętrzne.
• System dostępny w różnych trwałych zestawach, każdy
zaprojektowany tak, aby  odpowiadać indywidualnym
wymogom  przemysłu spożywczego.
• Gładka powierzchnia antypoślizgowa.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 19 mm grubości
platformy roboczej.
• Dostępne w wersji zamkniętej oraz z otworami
odwadniającymi.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Materiał

Produkt ten oferuje się w 3 różnych wariantach
gumy dla odmiennych stopni odporności na
działanie oleju i tłuszczu

Waga

10 kg/m²

Grubość

19 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 91 cm

Akcesoria

Krawędź męska 91 cm Czarna
Krawędź męska 91 cm Czerwona
Krawędź męska 91 cm Żółta
Krawędź żeńska 91 cm Czarna
Krawędź żeńska 91 cm Czerwona
Krawędź żeńska 91 cm Żółta

Kolory

Czarny, Czerwony

Palność
Charakterystyka
zapłonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

MD-Ramp System™

Zalecane zastosowanie
Suche, mokre lub oleiste / tłuste środowiska – przetwarzanie
żywności, kuchnie profesjonalne, bary
8
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Art. 662S Niru®
Cushion Ease™ AB FR
• A
 ntybakteryjna 100% guma nitrylowa,
odporna na działanie oleju / tłuszczu.
• Odporna na bakterie grampozytywne oraz
gramnegatywne, na przykład E.coli.
• Klasyfikacja pożarowa Bfl-S1 według  DIN EN
13501 oraz  Klasa 1 według ASTM E648-03
(NFPA253).

LATA

WSKAźNIKI JAKOśCI

Gwarancj
a

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Art. 550 Cushion Ease™

Art. 556 Cushion Ease Solid™

Art. 550RD Cushion Ease™ Red

• 1 00% a guma naturalna, do ogólnego
stosowania w środowiskach mokrych

• 100% guma naturalna, do ogólnego
stosowania w środowiskach suchych

• 75% guma nitrylowa, odporna na działanie
oleju / tłuszczu

LATA

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

www.notrax.com

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

WSKAźNIKI JAKOśCI

Odporność na olej/ tłuszcz

WSKAźNIKI JAKOśCI

WSKAźNIKI JAKOśCI

Gwarancj
a

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie
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Wysokoodporna mata
redukująca zmęczenie
• Bezpieczność i komfort zjednoczone są w tym produkcie.
• Wąskie krawędzie umożliwiają pokrycie dowolnej
powierzchni poprzez łączenie mat łącznikami w długości
lub w szerokości.
• Wykonana z trwałej gumy w celu zapewnienia długiej
żywotności.
• Nadzwyczajnie antypoślizgowa powierzchnia.
• Przywiera dobrze do podłoża, ponieważ duży ciężar
własny zapobiega suwaniu się maty.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 20 mm grubości
platformy roboczej.
• Duże otwory odwadniające oraz wzniesione elementy
powierzchni ułatwiają wentylację i umożliwiają spływanie
cieczy i zanieczyszczeń, pozostawiając czystą powierzchnię
wykładziny.
• Możliwość zastosowania skośnych listw najazdowych w
celu zredukowania  ryzyka potknięcia się.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Łączniki

Materiał

Produkt ten oferuje się w 2 różnych wariantach
gumy dla odmiennych stopni odporności na
działanie tłuszczu i oleju.

Waga

12,3 kg/m²

Grubość

20 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 152 cm

Akcesoria

Łączniks

Kolory

Niebieski, Czerwony, Czarny

Charakterystyka
zapłonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

Zalecane zastosowanie
Mokre lub oleiste / tłuste środowiska – przetwarzanie żywności,
kuchnie profesjonalne, bary
10
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Art. 563 Sanitop Deluxe™
Czarna

Art. 563 Sanitop Deluxe™
Czerwona

• 100%  guma naturalna do ogólnego
zastosowania w mokrym środowisku

• 7 5%  guma nitrylowa, odporna na działanie
oleju/ tłuszczu

LATA

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

WSKAźNIKI JAKOśCI

WSKAźNIKI JAKOśCI

Gwarancj
a

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Art. 563 Sanitop Deluxe™ Niebieska

WSKAźNIKI JAKOśCI

• 75%  guma nitrylowa, odporna na działanie oleju / tłuszczu

www.notrax.com

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż

LATA

Gwarancj
a

Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie
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Fazowana mata
redukująca zmęczenie
• Zapewnia podstawowy komfort i przyczepność w
środowiskach mokrych lub tłustych.
• Fazowane krawędzie  z wszystkich 4 stron redukują ryzyko
potknięcia sie i ułatwiają ruch wózkami.
• Wykonana z trwałej gumy w celu zapewnienia długiej
żywotności.
• Nadzwyczajnie  antypoślizgowa powierzchnia.
• Trudno przesuwalna, mimo to dosyć lekka, aby ułatwiać
czyszczenie.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 12,7 mm grubości
platformy roboczej.
• Duże otwory odwadniające oraz wzniesione elementy
powierzchni ułatwiają wentylację i umożliwiają spływanie
cieczy i zanieczyszczeń, pozostawiając czystą powierzchnię
wykładziny.
• Możliwość zastosowania skośnych listw najazdowych w
celu zredukowania  ryzyka potknięcia się.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Materiał

Produkt ten oferuje sie w 2 różnych
wariantach gumy dla odmiennych stopni
odporności na działanie oleju i tłuszczu

Waga

8 kg/m²

Grubość

12,7 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 152 cm
91 cm x 297 cm
91 cm x 594 cm

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Niebieski, Czerwony, Czarny

Charakterystyka
zapłonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

Zalecane zastosowanie
Mokre lub oleiste / tłuste środowiska – przetwarzanie
żywności, kuchnie profesjonalne, bary
12
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Art. 562 Sanitop™ Niebieska

WSKAźNIKI JAKOśCI

• 75% guma nitrylowa, odporna na działanie
oleju / tłuszczu

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Art. 562 Sanitop™ Czerwona

• 100% naturalna guma do ogólnego zastosowania
w środowisku mokrym

• 75% guma nitrylowa, odporna na działanie
oleju / tłuszczu

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

WSKAźNIKI JAKOśCI

Art. 562 Sanitop™ Czarna

WSKAźNIKI JAKOśCI

www.notrax.com

Odporność na olej/ tłuszcz

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie
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Obustronna mata
redukująca zmęczenie
• Mata może być używana z obu stron.
• Powierzchnia antypoślizgowa z systemem otworów
odwadniających,  pozwalającym na  natychmiastowe
odprowadzenie  płynów.
• Wykonana z trwałej gumy, która zapewnia nadzwyczajny
poziom komfortu.
• Skośnie uformowane krawędzie  z wszystkich 4 stron
redukują ryzyko potknięcia się i ułatwiają ruch wózkami.
• Lekka waga ułatwia obsługę podczas  czyszczenia .
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 16 mm grubości
platformy roboczej.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Materiał

SBR

Waga

7,1 kg/m²

Grubość

16 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 152 cm
122 cm x 183 cm

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Niebieski

Charakterystyka
zapłonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

Zalecane zastosowanie
Mokre środowisko - przetwarzanie żywności,
kuchnie profesjonalne, bary
14
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Obustronna

Art.T18 Superflow®
• 100%   guma na bazie SBR do  ogólnego stosowania  
w środowisku mokrym

LATA

WSKAźNIKI JAKOśCI

Gwarancj
a

www.notrax.com

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie
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Cienka i obustronna
mata antypoślizgowa
• Powierzchnia niepoślizgowa wzmacnia przyczepność i
redukuje przesuwanie  się maty.
• Obustronna i przeznaczona do szerokiego użytku.
• Cienki profil umożliwia łatwy dostęp wózkom.
• Lekka waga ułatwia podnoszenie i  czyszczenie.
• Wykonana z mieszaniny trwałej gumy, przeznaczona do
długiego użytku.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 9,5 mm grubości
platformy roboczej.
• Dostępna z otworami odwadniającymi lub bez otworów
odwadniających.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Materiał

Produkt ten oferuje sie w 2 różnych wariantach
gumy dla odmiennych stopni odporności na
działanie oleju i tłuszczu

Waga

6,2 kg/m²

Grubość

9,5 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 122 cm
91 cm x 244 cm

Długości na
zamówienie

60 cm x (91 cm stopniowo przedłużalne)
91 cm x (61 cm stopniowo przedłużalne)
122 cm x (91 cm stopniowo przedłużalne)

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Czerwony, Czarny

Palność
Charakterystyka
zaplonu

CPSC FF 1-70: Pass
ASTM D2859

Zalecane zastosowanie
Mokre lub olejowe / tłuste środowisko – przetwarzanie
żywności, kuchnie profesjonalne, bary
16
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• 75%  guma nitrylowa, odporna na działanie
oleju / tłuszczu

• 1 00% guma naturalna do ogólnego stosowania
w środowisku mokrym

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

WSKAźNIKI JAKOśCI

Art.T23 Multi Mat II® Czarna

WSKAźNIKI JAKOśCI

Art.T23 Multi Mat II® Czerwona

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Art.T21 Traction Mat® Czerwona Art.T21 Traction Mat® Czarna

www.notrax.com

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

• 1 00% guma naturalna, do ogólnego
stosowania w środowisku suchym

WSKAźNIKI JAKOśCI

WSKAźNIKI JAKOśCI

• 75%  guma nitrylowa, odporna na działanie
oleju i tłuszczu

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie
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Znana ze swojej
jakości i komfortu
• Kombinacja doskonałych właściwości redukujących
zmęczenie i izolacji termicznej, dzięki  jednolitej, zamkniętej
strukturze komórkowej, w której pozostaje zamknięty gaz.
• Wykonana z unikatowej pianki z gumy nitrylowej, odpornej
na działanie oleju/ tłuszczu i nie absorbującej płynów.
• Krawędzie wszystkich 4 stron są fazowane dla
zminimalizowania ryzyka potknięcia się.
• Dostępna z otworami odwadniającymi lub bez otworów
odwadniających.
• Struktura powierzchni w stylu “skórki pomarańczowej”
daje bezpieczne oparcie stopom.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 16 mm grubości
platformy roboczej.
• Lekka waga ułatwia obsługę i czyszczenie.
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Materiał

Mikrokomórkowa mieszanka nitrylowa

Waga

2.5 kg /m²

Grubość

16 mm

Rozmiary
standardowe

91 cm x 60 cm
91 cm x 91 cm
91 cm x 122 cm
91 cm x 128 cm
91 cm x 152 cm
91 cm x 183 cm
91 cm x 244 cm

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Antracyt

Zalecane zastosowanie
Suche lub tłuste środowisko – przetwarzanie żywności,  
kuchnie profesjonalne, bary
18
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• P
 ianka z gumy nitrylowej, nadająca się do ogólnego zastosowania w
suchym lub tłustym środowisku

• P
 ianka z gumy nitrylowej, nadająca się do ogólnego zastosowania w
mokrym lub tłustym środowisku

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

www.notrax.com

WSKAźNIKI JAKOśCI

Art.T17 Superfoam® (perforated - perforowana)

WSKAźNIKI JAKOśCI

Art.T17 Superfoam® (zamknięta - solid)

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie
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Zaprojektowana do
wytrzymywania niskich
temperatur
• Unikalna mata z gumy, specjalnie rozwinięta do
zastosowania w środowiskach bardzo mroźnych
• Testowana wytrzymałość do -40° C.
• Cienki profil umożliwia  łatwy dostęp wózkom.
• Produkowana z  antybakteryjnym MicroStop™, ktory
hamuje rozwój bakterii i grzybów, aby zapewnić
czystsze i zdrowsze środowisko pracy.
• Wykonana  z nadzwyczaj trwałej mieszaniny gumy
(dlatego nie może być  perforowana), aby uzyskać
długą żywotność.
• Powierzchnia antypoślizgowa potęguje przyczepność i
przeciwdziała przesuwaniu się maty.
• Zaleta ergonomiczności wynikająca z 9,5 mm
• Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest
zalecane dla przedłużenia żywotności.

Materiał

guma na bazie SBR

Waga

7,3 kg/m²

Grubość

9,5 mm

Rolki

60 cm x 18,3 m
91 cm x 18,3 m
122 cm x 18,3 m

Długości na
zamówienie

60 cm x  metr bieżący (max. 18,3 m)
91 cm x  metr bieżący (max. 18,3 m)
122 cm x metr bieżący (max. 18,3 m)

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Czarny

Zalecane zastosowanie
Chłodnie i zamrażarki
20

Art. 765 Deep Freeze Mat™
• 1 00% SBR guma polimeryzowana z punktem
zamrażania  -50° C oraz wysokoodpornym
plastyfikatorem

LATA
Gwarancj

a

WSKAźNIKI JAKOśCI

grubości platformy roboczej.

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

www.notrax.com

Mata dezynfekująca
wejście
• Przeznaczona do czyszczenia butów, polecana
przy wejściach na wszelkie obszary przetwórstwa
żywności.
• Tysiące elastycznych palców/czopów zapewniają
automatyczne szorowanie obuwia i w ten sposób
usuwania zarazków. Przy przekraczaniu czopy
gumowe uginają się pod ciśnieniem, aby zanurzyć
zelówki w roztworze dezynfekującym.  Ten
podwójny efekt powstrzymuje zarazki od terenów
przetwórstwa spożywczego.
• Praktyczne rozmiary maty nadają się do większości
wejść. Przyssawki na odwrocie maty zapobiegają jej
przesuwaniu się.  

Art. 346 Sani-Trax™
• Guma naturalna do ogólnego stosowania

• Grube krawędzie dookoła, o ponad 0,635 cm wyższe
niż gumowe czopy, pozwalają na użycie ciekłego
środka dezynfekującego. Mata utrzymuje 4,5 litrów
roztworu. (Wskazówka: używaj czwartorzędowego
ammonium, jodynę, chlor lub inny środek
dezynfekujący, ale zawsze sprawdź  jego koncentrację.
Większość środków dezynfekujących są zagęszczone
i wymagają  rozcieńczenia przed użyciem. Przestrzegaj
wskazań na etykietce odnośnie odpowiedniej
koncentracji).
• Wykonana z trwałej gumy, odporna na większość
chemikalii i na wahania  temperatury.

www.notrax.com

100% guma naturalna

Waga

10,8 kg/m²

Grubość

19 mm

Rozmiary
standardowe

61 cm x 81 cm

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Czarny

WSKAźNIKI JAKOśCI

Zalecane zastosowanie
Wejścia, przejścia, tereny pakowania, laboratoria, szatnie pracowników, tereny usuwania odpadów, recepcje; wszędzie tam,
gdzie należy ograniczyć rozszerzanie się zarazków.

Materiał

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

21

Sani-Tuff®
Deski do krojenia
z gumy
• Niełamliwe, bezdrzazgowe , nie pęcznieją i nie
przyjmują płynów ani zapachów.
• Wykonanie z gumy minimalizuje niemal wszystkie
ześlizgnięcia z blatu roboczego, żywność nie spada
z deski podczas krojenia.
• Testowane i poświadczone przez “National
Sanitation Foundation” (NSF).
• Produkowane z  antybakteryjnym MicroStop™,
ktory hamuje rozwój bakterii i grzybów, aby
zapewnić czystsze i zdrowsze środowisko pracy.
• Trwalsze aniżeli drewno lub plastyk.
• Elastyczność deski chroni ostrza noży.
• Powierzchnia może być odnowiona piaszczarką.

LATA

Gwaranc
ja

• Dostępne z opcjonalnymi wycięciami i rowkami
na sosy.
• Różne rozmiary i grubości na życzenie klienta.
• Czyszczenie łatwe wodą i płynem do mycia
naczyń.

Art.T45 Sani-Tuff®
• Guma na bazie SBR ze specjalną żywicą
• Twardość: 70 Shore D

NSF
®

Zalecane zastosowanie
Przygotowywanie  żywności w kuchniach profesjonalnych
22

Materiał

guma na bazie SBR

Waga

1400 kg /m3

Rozmiary
standardowe
Grubość 13 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60  cm

Rozmiary
standardowe
Grubość 19 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60  cm

Rozmiary
standardowe
Grubość 25 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60  cm

Rozmiary
standardowe
Grubość 25 mm

Przecinek 30 cm
Przecinek 38 cm
Przecinek 40 cm

Kolory

Piaskowy
www.notrax.com

Plasti-Tuff®
Termoplastyczne deski
• Wykonane z białego polietylenu o wysokiej gęstości.
• Niełamliwe, bezdrzazgowe , nie pęcznieją i nie przyjmują płynów
ani zapachów.
• Testowane i poświadczone przez “National Sanitation
Foundation” (NSF).
• Wysokoodporne na deformacje.
• Różne rozmiary i grubości na życzenie klienta.
• Dostępne z opcjonalnymi wycięciami i rowkami na sosy.
• Czyszczenie łatwe wodą i płynem do mycia naczyń.

Art.T46 Plasti-Tuff®
• 100% HDPE
• Twardość: 72 Shore D

NSF
®

Materiał

100% Polietylen o wysokiej gęstości

Waga

950 kg /m3

Rozmiary
standardowe

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Grubość

13 mm

Kolory

Biały

Zalecane zastosowanie
Przygotowywanie żywności w kuchniach profesjonalnych
www.notrax.com
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Rainbow-Pak®
Kolorowe
termoplastyczne deski
do krojenia
• Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości.
• Niełamliwe, bezdrzazgowe , nie pęcznieją i nie
przyjmują płynów ani zapachów.
• Testowane i poświadczone przez “National
Sanitation Foundation” (NSF).
• Wysokoodporne na deformacje.
• Każdy Rainbow-Pack® składa się z 6-u desek w
różnych kolorach, aby zminimalizować ryzyko
wzajemnego skażenia.
• Zawiera:  plakat i  przewodnik krojenia.
• Czyszczenie łatwe wodą i płynem do mycia naczyń.

Art.T48 Rainbow-Pack®
• Materiał 100% HDPE
• Twardość: 72 Shore D
• Kolor  6 kolorów w
każdej paczce

NSF
®

24

Materiał

100% Polietylen o wysokiej gęstości

Waga

950 kg /m3

Kolory różne, 6
Rozmiary
standardowe

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Kolory

Czerwony, Zielony, Niebieski, Zółty,
Jasnobrązowy, Biały

Pojedyncze
Kolory
Rozmiary
standardowe

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Grubość

13 mm

Akcesoria

Stojak dla Rainbow Pack

Zalecane zastosowanie
Przygotowywanie  pożywienia w kuchniach
profesjonalnych
www.notrax.com

Hygieniczna
wilgocioodporna
wykładzina dla
półek i regałów
• Wykonana z trwalego PCW.
• Powierzchnia antypoślizgowa.
• Kwadratowe  płytki do łatwego łączenia.

Art. 523 Modular Lok Tyle™

• Konstrukcja drenażu oraz wzniesione elementy
powierzchni ułatwiają wentylację i umożliwiają spływanie

• 100% PCW
• Dostępny w 4 kolorach

cieczy, pozostawiając czystą powierzchnię wykładziny.
• Nie zawiera toksycznych DOP.

Materiał

Polyvinyl Chloride

Waga

5,2 kg/m²

Grubość

14,3 mm
Rozmiary

Płytki

30,48 cm x 30,48 cm

Krawędzie

30,48 cm x 5,08 cm

Kąt

5,08 cm x 5,08 cm

Akcesoria

Zbędne

Kolory

Czarny, Niebieski, Zielony, Żółty

Zalecane zastosowanie
Regaly do składowania żywności, półki do suszenia szkieł
www.notrax.com
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Art.T44
Mat Utility Kart™
Wózek pomocniczy
• Wysokoodpornościowa galwanizowana rama stalowa odporna na rdze.
• Łatwe i szybkie składanie i przechowywanie.
• Uchwyty do zdejmowania.

Art.T43
Hot Water Hose
Wąż gumowy
• Wytrzymałość na wysokie
temperatury >90° C

Art.T43
Dysze

• Gumowa powłoka odporna na ścieranie.
Długość: 7,5 metrów lub 15 metrów.
• Średnica: 16 mm lub 19 mm.

• Izolowana dysza z poręcznym uchwytem.
• Używalna do gorącej wody (poleca się tylko Premium oraz
Pro-Series)
• Idealna do wszelkiego rodzaju płukania.

Standard
Pro-Series
26

Premium
www.notrax.com

Testowanie produktów

Często zadawane pytania FAQ

Wszystkie produkty Notrax® poddawane
są przed wprowadzeniem na rynek ścisłej
kontroli w naszym domu lub w niezależnych
laboratoriach. Nasze diagramy „Wskaźnik
Jakości” ilustrują porównawczo istotne
cechy dla każdej z kategorii mat Notrax®
przedstawionych w tym katalogu.

Czy użytek wykładzin jest dozwolony na terenie
przetwórstwa żywności?
Użytek wykładzin z optymalnymi właściwościami w zakresie hygieny i
bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa stanowiska
pracy. Producenci w przemyśle spożywczym powinni stworzyć programy
i procedury bazujące na zasadach HACCP. HACCP “Hazard Analysis and
Critical Control Point”/ “Analiza Ryzyka i Kontrola Punktu Krytycznego”
jest intrumentem, który pomaga zarudnionym w przemyśle spożywczym
zachować większy standard bezpieczeństwa żywności. EC No 852/2004
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY EUROPEJSKIEJ z dnia
29.04.2004 na temat hygieny pracowników w sektorze spożywczym,
ROZDZIAL II mówi, że „tam, gdzie żywność jest przygotowywana,
przetwarzana lub produkowana, projektowanie i organizacja pracy musza
uwzględniać dobre warunki hygieny żywności łącznie z ochroną przed
skażeniem, zarówno podczas produkcji jak też między poszczególnymi
jej etapami. W szczególności podłogi wymagają wyśmienitego stanu
oraz muszą być łatwe do czyszczenia - i tam, gdzie to jest potrzebne
- do dezynfekowania. Wymaga to stosowania materiałów odpornych,
antyabsorbujących, zmywalnych oraz nietoksycznych, chyba że
producentowi żywności uda się przekonać urzędy, iż używane
przez niego materiały są właściwe. W takich wypadkach podłogi powinny
pozwolić na odpowiedni drenaż.

WSKAźNIKI JAKOśCI

Przykład Wskaźnik Jakości

Odporność na olej/ tłuszcz

Drenaż
Redukcja zmęczenia
Antypoślizgowość
Odporność na zużycie

Odporność na olej/ tłuszcz
Tłuszcz i olej niszczą maty i skracają ich żywotność. Niektóre maty
posiadają szczególne właściwości ochronne  w kontakcie z  tłuszczem i
olejem, głównymi czynnikami powodującymi niszczenie gumy.  Im wyższy
wskaźnik jakości (długość słupka w diagramie) tym większa jest odporność
maty na oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.
Drenaż
Wyciek płynów oraz zbieranie się wody są typowymi zjawiskami w
przemyśle spożywczym i w zakładach przetwórstwa  żywności. W bardziej
suchych środowiskach pracy stosowna jest mata oferująca umiarkowany
drenaż, ale tam gdzie podłogi są permanentnie mokre, szybki odpływ
cieczy ma zasadnicze znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu
pracy. Struktura maty, rozmieszczenie otworów oraz wykończenie spodu
wpływają w dużym stopniu na jej zdolność odprowadzania cieczy.
Im wyższy wskaźnik jakości w diagramie, tym lepszy drenaż.
Redukcja zmęczenia
Wskaźnik ten  jest indykatorem stopnia komfortu zapewnionego przez
matę. Na wstępie testu  mierzy się pierwotną grubość maty. Następnie
poddaje się matę kompresji i mierzy ponownie jej grubość . Różnicę
między tymi dwiema wartościami w porównaniu do innych mat zwiemy
dyfleksją. Im wyższy wskaźnik jakości w diagramie, tym lepsze są
właściwości antyzmęczeniowe.
Antypoślizgowość
Wskaźnik ten  jest indykatorem odporności maty na poślizg. Test
ten mierzy siłę potrzebną aby spowodować poślizg przedmiotu na
powierzchni danego materiału. Osiągniety współczynnik jest wartoscią
wynikąjacą ze stosunku siły potrzebnej do wykonania poslizgu przedmiotu
i jego cięzaru. Im wyższy wskaźnik jakości przedstawiony w diagramie, tym
lepsze są właściwości antypoślizgowe.
Odporność na zużycie
Wskaźnik ten  jest indykatorem czasu, jaki wykładzina potrzebuje na utratę
swojej funkcjonalności. Jest to przyspieszony test zużycia, mający wykazać
czas całkowitej utraty wagi materiału poddanego 5000 obrotom koła
ściernego. Im wyższy jest wskaźnik jakości przedstawiony w diagramie, tym
większa jest odporność maty na zużycie.
www.notrax.com

Jak czyścić maty i czy są one hygieniczne?
Maty Notrax® mogą być czyszczone łatwo strumieniem wodnym.
Większość mat jest odporna na gorącą wodę (>176° C) oraz środki
czyszczące. W przeciwieństwie do zwykłych podłóg zanieczyszczenia
nie przytwierdzają się do mat gumowych. Dodatkowo niektóre maty
Notrax® są produkowane z tak zwanym dodatkiem MicroStop®.
Jest to środek antybakteryjny i antygrzybowy, odporny na bakterie
grampozytywne. Oferujemy równiez produkt, który jest odporny na
bardziej wytrzymałe bakterie gramnegatywne, jak na przykład E.coli.
Jakie sa korzyści inwestowania w maty?
Stosowanie mat Notrax® zmniejsza znacznie ilość wypadków przy pracy.
Jednak nie  tylko podłoga sucha i czysta, w odróżnieniu od mokrej i śliskiej,
ale również redukcja  zmęczenia wynika z bezpieczniejszych warunków
pracy. Zmniejsza się ilość  zwolnień lekarskich oraz potrzeba leczenia.
Jeśli doda się wzrost efektywności pracy oraz moralności pracowników,
oszczędność pięniędzy jest ewidentna. Według doradcy ergonomii i
autora Mr. Dan MacLeod, można wyjść z założenia, że  jedna minuta
dziennie przy stanowisku pracy jest warta około 100 € rocznie. A więc
pięć minut straconego czasu dziennie, wskutek zmęczenia, kosztuje
rocznie 500 €. Jeśli pomnożyc tę wartość przez ilość pracowników całej
firmy, nie trzeba kalkulatora, by uznać ekonomiczny argument popierający
inwestycje w maty.
Co poza tym robi Notrax®?
Notrax® jedynie produkuje maty na użytek profesjonalny.
Oprócz tego katalogu są jeszcze dwa inne, dostępne
w różnych językach. Katalogi te przedstawiają pełen
szereg mat dla różnych zastosowań.
Są to:

•	Ergonomiczne, profesjonalne
wykładziny redukujące zmęczenie
i tworzące bezpieczniejsze
środowisko pracy
• Maty wejściowe
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