Maty wejściowe wyłapujące brud
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Informacje o produkcie
NOTRAX® Profesjonalne maty wyłapujące
brud są przeznaczone do:
•
•
•
•

Usuwania brudu i wilgoci z obuwia.
Zabezpieczenia przed wnoszeniem gruboziarnistych zanieczyszczeń.
Zapewniają czysty i schludny wygląd wejścia.
Redukują ryzyko poślizgu na mokrych podłogach.

Do 80% zabrudzeń wewnątrz budynków wnoszonych jest poprzez ruch pieszy.
Zastosowanie mat wejściowych zapewnia, że większość zabrudzeń zatrzymywana
jest przy wejściu do budynku. Redukuje to znacząco koszty utrzymania podłogi w
czystości.

Reguła 4 ½ metra
Prosta zasada efektywnego ułożenia mat
•

4 ½ metra długości maty pozwala na kontakt każdej
stopy z matą co najmniej 3 razy.

•

4 ½ metra maty to długość wymagana do usunięcia
większości brudu i wilgoci przenoszonych na
podeszwach obuwia.

•

4 ½ metra długości może być podzielona na trzy
rodzaje maty o długości minimum 1 ½ metra każda.

Strefa 1 wyłapuje gruboziarniste zabrudzenia. Powyżej
40% brudu i wilgoci jest usuwane z podeszwy obuwia
w pierwszej strefie 1½ metra.

Strefa 2 wychwytuje drobniejszy brud i absorbuje
wilgoć z obuwia. Do 70 % brudu zostaje usunięte po
pierwszych 3 metrach.

Strefa 3 dopełnia proces osuszania. Widoczne
zanieczyszczenie i wilgoć są usunięte z obuwia po
4 ½ metrach.

Używanie mat Notrax® zewnętrznych i wewnętrznych
w kombinacji reguły 4 ½ metra zapewnia osiągnięcie
pełnej funkcjonalności systemu.
www.notrax.com
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Wewnętrzne Absorpcyjne
139 BOULEVARD™
Informacja o kategorii produktu
Specyficzna falista powierzchnia maty
zapewnia optymalny efekt szorowania i
czyszczenia.

Gęsto tuftowane podwójne włókna ukrywają
brud aż do następnego czyszczenia.
Gęste i wytrzymałe podłoże winylowe zapewnia
długą żywotność i zapobiega przesuwaniu
się maty.

Kolorystycznie dopasowana do art. 138
Uptown (strona 6-7). Bardzo dobra
jako kombinacja mat do suszenia i
szorowania.

Zalecane zastosowanie:
• W strefach intensywnego ruchu.
• Wejścia: w biurach, hotelach,  bankach, restauracjach, sklepach.
Dane techniczne:
• Mata pętelkowa, gęsto tuftowana tkanina o falistej powierzchni, na przemian
włókna Decalon® i twarde włókna polipropylenowo-monofilowe.
• 1270 g podwójnych włókien na m2.
• Podłoże: czarny winyl (nie zawierający DOP).
• Całkowita wysokość: 9,5 mm.
• Ciężar: 4,6 na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie lub czyszczenie ekstrakcyjne.
4
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Ekskluzywność

Wymiary:
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Test produktu

Całe rolki:
• 120 cm x 18,3 m
• 180 cm x 18,3 m
Wymiary na zamówienie:
• 120 cm x metr bież.
• 180 cm x metr bież.
Kolory:
• Brązowy, Antracyt, Niebieski
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
138 UPTOWN™
Informacja o kategorii produktu
Bardzo przyjemny wzór w kostkę zapewnia
efektywne suszenie i absorpcję wilgoci oraz
brudu, przy jednoczesnym zachowaniu
atrakcyjnego wyglądu.

Całkowite runo dywanowe jest wytrzymałe na
rwanie i ma bardzo dobre właściwosci
wychwytywania brudu.

Gęste, wytrzymałe podłoże winylowe
gwarantuje długą żywotność i zapobiega
przesuwaniu się maty.

Kolorystycznie dopasowana do
art. 139 Boulevard (strona 4-5).
Bardzo dobra jako kombinacja
mat do suszenia i szorowania.

Zalecane zastosowanie:
• W strefach intensywnego ruchu.
• Wejścia: w biurach, hotelach,  bankach, restauracjach, sklepach.
Dane techniczne:
• Mata pętelkowa, gęsto tuftowana  w  formie falistej.
• 100% włókien Decalon®.
• 1270 g  włókien na m2.
• Podłoże: czarny winyl.
• Całkowita wysokość: 9,5 mm.
• Ciężar: 4,6 na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie lub czyszczenie ekstrakcyjne.
6
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Ekskluzywność

Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Test produktu

Całe rolki:
• 120 cm x 18,3 m
• 180 cm x 18,3 m
Wymiary na zamówienie:
• 120 cm x metr bież.
• 180 cm x metr bież.
Kolory:
• Brązowy, Antracyt, Niebieski,
Czerwony,Zielony, Burgund
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
145 PREFERENCE®
Informacja o kategorii produktu
Mata doskonale nadająca się do wejść,
w których mimo intensywnego użytkowania
przywiązuje się dużą wagę do estetycznego
wyglądu i czystości.

Wykonana w kombinacji twardych i miękkich
włókien gwarantuje bardzo dobre „szorowanie”
i wchłanianie wilgoci.

Ograniczona wysokość ułatwia korzystanie
pieszym i wózkom.

Podłoże winylowe, krawędzie i włókna
dywanowe są  kolorystycznie
wzajemnie dostosowane.

Zalecane zastosowanie:
• W strefach średniego do dużego natężenia ruchu.
• Wejścia: w biurach, hotelach,  bankach, restauracjach, sklepach.
Dane techniczne:
• Mata pętelkowa z twardych włókien polipropylenowych i miękkich włókien
Decalon® , tuftowana  o wzorze szachownicy.
• 900 g  podwójnych włókien na m2.
• Podłoże: winyl (wolny od DOP).
• Całkowita wysokość: 8 mm.
• Ciężar: 4 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie
8
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Elegancja

Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm

Test produktu

Całe rolki:
• 120 cm x 18,3 m
• 180 cm x 18,3 m
Wymiary na zamówienie:
• szerokość 120 cm x metr bież.
• szerokość 180 cm x metr bież.
Kolory:
• Czerwony, Zielony, Niebieski,
Brązowy, Antracyt, Burgund
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
137 OPERA™
Informacja o kategorii produktu
Ekskluzywny produkt Notrax®: pierwsza mata
tego rodzaju, 3 maty są tu zjednoczone
w atrakcyjnym całościowym rozwiązaniu.
Bazując na zasadzie „im dłuższa mata, tym
lepszy rezultat”, oferuje się tę matę w trzech
dużych rozmiarach, w których zintegrowane są
następujące strefy:  

Strefa 1: intensywne szorowanie najcięższych
zabrudzeń z podeszw butów;

Strefa 2:  połączenie funkcji doczyszczania
z osuszaniem , wzór pasków biegnących      
w poprzek kierunku ruchu pieszych;

Strefa 3: dokończenie procesu osuszania
obuwia.

Ograniczona wysokość ułatwia korzystanie
pieszym i wózkom. Zwarte, mocne podłoże
winylowe gwarantuje długą żywotność
i zapobiega przesuwaniu się maty.
Krawędzie i włókna dywanowe są  
kolorystycznie wzajemnie dostosowane.

Zalecane zastosowanie:
• W strefach średniego i dużego natężenia ruchu.
• Wnętrza budynków:  w biurach, hotelach,  bankach, szkołach,
uniwersytetach, restauracjach.
10

Dane techniczne:
• •Mata pętelkowa, wykonana z twardych włókien polipropylenowych i
miękkich włókien Decalon® , mocno tuftowana  o atrakcyjnym  wzorze
trójstrefowym.
• 800 g podwójnych włókien na m2.
• Podłoże: winyl (wolny od DOP).
• Całkowita wysokość: 8 mm.
• Ciężar: 4 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie
www.notrax.com

Elegancja

Wymiary:
• 90 cm x 305 cm (L)
• 120 cm x 366 cm (XL)
• 180 cm x 366 cm (XXL)

Test produktu

Kolory:
• Czerwony, Brązowy, Szary,
Burgund

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
231 PRELUDE™
148 INTERMISSION™
141 OVATION™
Informacja o kategorii produktu
System mat wzajemnie dostosowanych
kolorystycznie, składający się z trzech różnych,
pojedynczych mat wejściowych. Każda z tych
mat ma swoją własną charakterystykę i funkcję.
Mata Prelude™ ma szorstką, mocną
powierzchnię, która zdrapuje grubsze
zabrudzenia z podeszw butów.
Mata Intermission™ łączy funkcje
doczyszczania i osuszania podeszw obuwia
dzięki kolejnym pasmom różnych włókien.
Mata Ovation™ kończy proces czyszczenia i
osuszania.Ograniczona wysokość maty ułatwia
korzystanie pieszym i wózkom.
Krawędzie i włókna dywanowe są
kolorystycznie wzajemnie dostosowane.

Zalecane zastosowanie:
• W strefach średniego do dużego natężenia ruchu.
• Wnętrza budynków:  w biurach, hotelach,  bankach, szkołach,
uniwersytetach, restauracjach.
• Mata Prelude nadaje się do użytku na zewnątrz budynku.
Dane techniczne:
• Tuftowana pętelki z mocnych, nie absorbujących włókien
polipropylenowych w kombinacji z miękkich włóknami
Decalon® pochłaniającymi wilgotność.
• 800 g  podwójnych włókien na m2.
• Podłoże: winyl (wolny od DOP).
• Całkowita wysokość: 7 mm.
• Ciężar: 4 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF 1-70 według ASTM D2859.
12

231 Test produktu

Wymiary:
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm
Kolory:
• Zielony, Brązowy, Szary, Burgund
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

www.notrax.com

Elegancja

148 Test produktu

141 Test produktu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
150 AQUA TRAP®
Informacja o kategorii produktu
Bardzo mocna mata wejściowa ,
wyprodukowana specjalnie by sprostać
wymogom intensywnego ruchu pieszych.
Nieporównywalna efektywność intensywnego
usuwania brudu, podczas gdy jednocześnie
przez długi czas zachowany pozostaje
estetyczny wygląd.

Tekstylna powierzchnia wtłoczona na niemalże
nieznisczczalne podłoże gumowe z wypukłym
wzorem.

Opatentowany system brzegów „Aqua Dam”
z zaokrąglonymi narożnikami tworzy swego
rodzaju basen, który jest w stanie utrzymać
do 6 litrów wody na m2.

Włókna o właściwościach antybakteryjnych
hamują wzrost bakterii i zarodków.
Podłoże antypoślizgowe z wypustkami,
zapobiegające
przesuwaniu
się maty.

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o bardzo
silnym natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków:  w szkołach, uniwersytetach, budynkach użyteczności
publicznej, centrach handlowych, objektach sportowych.
Dane techniczne:
• Tuftowana mata pętelkowa; absorbujące włókna Decalon® są trwale umocowane na wytrzymałym, uformowanym podłożu winylowym  .
• 850 g włókna na m2.
• Podłoże: Guma SBR.
• Całkowita wysokość: 13 mm.
• Ciężar: 5,2 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF- 1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, czyszczenie metodą ekstrakcyjną lub spryskiwanie wodą i powieszenie
w celu wysuszenia

14
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Na trudne warunki

Test produktu
Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 300 cm
Kolory:
• Niebieski, Zielony, Antracyt,
Brązowy, Czerwony, Burgund,
Szary
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
166 GUZZLER™
Informacja o kategorii produktu
Odporna mata wejściowa o długiej żywotności
z podwyższonym wzorem „wafelkowym”,
mającym podwójne działanie: Usuwa brud
z podeszw obuwia oraz wchłania kurz i wilgoć.

Wzmocnione gumowe krawędzie i gumowe
podłoże gwarantują maksymalną trwałość.

Podwyższone krawędzie ze wszystkich 4 stron
funkcjonują jak obrzeża basenu i tym sposobem
mata jest w stanie utrzymać do 6 litrów wody
na m2.

Antypoślizgowe podłoże przylega mocno do
każdej powierzchni, wypustkowa struktura
spodu podnosi lekko matę i umożliwia odpływ
wilgoci.

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych
o bardzo silnym  natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków: w szkołach, uniwersytetach, budynkach
użyteczności publicznej, centrach handlowych, objektach sportowych.
Dane techniczne:
• Tuftowana mata pętelkowa; absorbujące włókna Decalon® są wtłoczone do
gumowego podłoża tworząc delikatny „wafelkowy” wzór.
• 830 g włókna na m2.
• Podłoże: Guma NR.
• Całkowita wysokość: 10,5 mm.
• Ciężar: 4,4 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF- 1-70 według ASTM D2859
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, czyszczenie metodą ekstrakcyjną lub spryskiwanie wodą i powieszenie
w celu wysuszenia
16
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Na trudne warunki

Test produktu
Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Kolory:
• Brązowy, Niebieski, Czerwony,
Burgund, Antracyt, Szary,
Zielony
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Vnitřní Savé Absorpcyjne
Wewnętrzne
118 ARROW TRAX™
Informacja o kategorii produktu
Efektem zastosowania wzoru jodły jest bardzo
skuteczne szorowanie obuwia w wielu
kierunkach.

Jedna z najbardziej ulubionych mat
wejściowych , oferująca doskonały stosunek
ceny do jakości.

Trwałe, niełamliwe  włókna absorbują wilgoć
i brud.

Zwarte winylowe podłoże jest odporne na
działanie cieczy, antypoślizgowe  i nie zabarwia
podłogi.

Test produktu

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych
o bardzo silnym  natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków: w szkołach, uniwersytetach, budynkach użyteczności
publicznej, centrach handlowych, objektach sportowych.
Dane techniczne:
• Jodełkowa mata z antystatycznych,  100%  włókien polipropylenowych.
• 1200 g włókien na m2.
• Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP)
• Całkowita wysokość: 10 mm.
• Ciężar: 3,7 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859,
Norma Rostest NPB 244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

ChłonnośćWytrzymałośćAbsorpcja
wody		
brudu
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Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.
www.notrax.com

Bestseler

Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 130 cm x 300 cm
• 130 cm x 600 cm

Test produktu

Całe rolki:
• 130 cm x 20 m
• 200 cm x 20 m
Wymiary na zamówienie:
• szerokość 130 cm x metr bież.
• szerokość 200 cm x metr bież.
Kolory:
• Brązowy, Antracyt, Szary,
Jesienno-brązowy
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
130 POLYPLUSH™
Informacja o kategorii produktu
Doskonała, uniwersalnie stosowalna  mata
wejściowa nadająca się do zastosowania
w miejscach o średnim natężeniu ruchu.

Elegancki wygląd oraz wysoki stopień absorpcji
wody  (powyżej 4 litrów na m2) sprawiają,
że jest ona jednym z naszych bestselerów.

Zapewnia optymalne wchłanianie kurzu
i drobnych zanieczyszczeń.

Winylowe podłoże jest odporne na działanie
wilgoci, antypoślizgowe i nie zabarwia podłogi.

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o małym i średnim  
natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków:  wejścia do szkół, biur, sklepów.
Dane techniczne:
• Tuftowana miękka mata dywanowa z  100%  włókien Decalon®.
• 700 g włókien na m2.
• Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP).
• Całkowita wysokość: 6,5 mm.
• Ciężar: 3,2 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.
20
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Bestseler

Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
Całe rolki:
• 90 cm x 18,3 m
• 120 cm x 18,3 m
• 180 cm x 18,3 m

Test produktu

Wymiary na zamówienie:
• 90 cm x metr bież.
• 120 cm x metr bież.
• 180 cm x metr bież.
Kolory:
• Brązowy, Niebieski, Szary,
Czerwony, Zielony
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
Informacja o kategorii produktu
Tutaj znajdują się najbardziej ekonomiczne,
a mimo to wytrzymałe maty.

Trwałe włókna zapewniają dobry efekt
szorowania i dbają o to, aby wilgoć i drobne
zanieczyszczenia nie były wnoszone do
budynków.

Ograniczona wysokość ułatwia korzystanie
pieszym i wózkom.

Winylowe podłoże jest odporne na działanie
wilgoci, antypoślizgowe i nie zabarwia podłogi.

136 POLYNIB®
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach o małym i średnim  
natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków:  w szkołach, biurach, sklepach.
Dane techniczne:
• Pęczkowo - filcowa (Nadelfilz) mata dywanowa z antystatycznych włókien polipropylenowych.
• 650 g włókien na m2.
• Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP)
• Całkowita wysokość: 7,5 mm.
• Ciężar: 3,1 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC  FF-1-70 według ASTM D2859,
      Norma Rostest NPB 244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.
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Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Test produktu

Całe rolki:
• 120 cm x 20 m
• 200 cm x 20 m
Wymiary na zamówienie:
• 120 cm x metr bież.
• 200 cm x metr bież.
Kolory:
• Brązowy, Niebieski, Zielony, Antracyt

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

www.notrax.com

Dobre i Korzystne

117 HERITAGE RIB®
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach o małym i średnim  
natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków: w szkołach, biurach, sklepach
Dane techniczne:
• Rowkowana mata dywanowa z antystatycznych włókien
polipropylenowych.
• 650 g włókien na m2.
• Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP)
• Całkowita wysokość: 7,5 mm.
• Ciężar: 3,1 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859,
Norma Rostest NPB 244-97: CCPB.NL.OP-019.B01723.

Test produktu

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.
Wymiary:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm
Całe rolki:
• 120 cm x 20 m
www.notrax.com

Wymiary na zamówienie:
• 120 cm x metr bież.
Kolory:
• Brązowy, Czerwony, Antracyt,
Zielony
Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
190 BRILLIANTSTEP™
Informacja o kategorii produktu
Te wysokogatunkowe, wielofunkcjonalne maty
wyłapujące brud nie tylko czyszczą i osuszają
podeszwy obuwia i tym samym przeciwdziałają
wnoszeniu brudu do budynku, ale ponadto
oferują doskonałą możliwość powitania
Państwa gości   i klientów, ponieważ wiele osób
wchodzących do pomieszczeń poświęca swoją
uwagę w pierwszej kolejności podłodze.
Wysoka trwałość kolorów jest gwarantowana,
zgodnie z normą DIN54006. Pracujemy
z 16-oma kolorami podstawowymi, jednak
przy obszerniejszych zamówieniach może być
zaoferowany szerszy zakres kolorów.
BRILLIANTSTEP™ z technologią State-of-the-art
umożliwia efekty trójwymiarowe, delikatne linie
oraz cieniowanie. Każda mata otrzymuje swój
indywidualny wzór.
Podłoże jest odporne na olej i tłuszcz. Wypustki
na spodzie maty minimalizują przesuwanie
się maty na wszystkich powierzchniach; na
twardych podłogach podnoszą lekko matę
umożliwiając osuszanie się jej od spodu.

Termin dostawy wynosi jeden tydzień
od momentu zatwierdzenia projektu
graficznego.
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Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach o średnim  natężeniu  ruchu  pieszego.
• Wnętrza budynków: w hotelach, sieciach sklepowych, budynkach
biurowych, szkołach, restauracjach, supermarketach.
Dane techniczne:
• Tuftowana mata dywanowa z 100% niegniotącego  6,6 High -Twist- włókna
poliamidowego.
• 700 g włókien na m2.
• Podłoże: guma nitrylowa
• Całkowita wysokość: 8,5 mm.
• Ciężar: 2,8 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Pranie w pralce w temperaturze 50° C lub odkurzanie.
www.notrax.com

Nadające się do prania
Jak zamówić matę z logo ?			
				

1. 		Tytuł lub Nazwa
Należy opatrzyć zamówienie rozpoznawalną nazwą, ułatwia to 		
przyporządkowanie.							
		
2. Prześlij logo lub wzór graficzny na adres designer@notrax.com
		Przyjmujemy formaty JPG, TIF,EPS,PCX, Adobe ilustrator, PDF.		
				
3.		Wymiary:
Wybierz wielkość maty.
• 60 x
85 cm
• 85 x 115 cm
• 85 x 150 cm
• 115 x 180 cm
• 115 x 240 cm
• 150 x 240 cm
•    150    x     300 cm
Poziomy
4.		Ustawienie
Format poziomy lub format pionowy.		
		
5.		Kolor tła
Zalecane są ciemne kolory.

1. subtelny biały

5. jasnoniebieski

9. zielony

13. antracyt

Pionowy

2. łososiowy róż

3. złocisto-żółty

6. czerwony

7. pomarańczowy

8. żółty

10. niebieski

11. burgund

12. brązowy

14. ciemnozielony 15. ciemnoniebieski

4. jasnoszary 		

16. czarny

(Kolory mogą się lekko różnić od kolorów oryginalnych).

6.		Ilość
Prosimy o podanie ilości  życzonych mat. Więcej mat z tym samym
wzorem redukuje koszt jednostkowy.

Test produktu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

www.notrax.com
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Wewnętrzne Absorpcyjne
170 LAUNTRAX-DECO™
Informacja o kategorii produktu
Dekoracyjne, wysokogatunkowe,

Ardois

Ashanti

Autumn Leaves

Ghana

Diagonal

Giraffe

Johnstone

Half Moons

Orientrax Blue

Panther

Raster

Steelplate

Twine

Zebra

wielofunkcjonalne maty wyłapujące brud, które
czyszczą i osuszają podeszwy obuwia
i tym samym przeciwdziałają wnoszeniu brudu
i wilgoci do budynku.

Podłoże jest odporne na olej i tłuszcz. Wypustki
na spodzie maty minimalizują przesuwanie
się maty na wszystkich powierzchniach; na
twardych podłogach podnoszą lekko matę
umożliwiając osuszanie się jej od spodu.

Asortyment zawiera 14 pięknych i oryginalnych
wzorów.
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach o średnim  natężeniu  
ruchu pieszego.
• Wnętrza budynków - w hotelach, sieciach sklepowych,
budynkach biurowych, szkołach, restauracjach, supermarketach.
Dane techniczne:
• Tuftowana mata dywanowa z 100% niegniotącego
6,6 High -Twist- włókna poliamidowego.
• 700 g włókien na m2.
• Podłoże: guma nitrylowa
• Całkowita wysokość: 8,5 mm.
• Ciężar: 2,8 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC -FF- 1-70 według ASTM D2859.
Wskazówki pielęgnacyjne
Pranie w pralce w temperaturze do 50° C lub odkurzanie.
Wymiary:
• 60 cm x 85 cm
• 85 cm x 115 cm
• 85 cm x 150 cm
• 115 cm x 180 cm
• 115 cm x 240 cm
• 150 cm x 240 cm
• 150 cm x 300 cm
26
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Nadające się do prania
010 LAUNTRAX-UNI™
Informacja o kategorii produktu
Asortyment skłdający się z 10-u pięknych
świeżych kolorów, które kolorystycznie
odpowiadają kolorom mat  Brilliantstep™
i doskonale mogą być zastosowane w kombinacji
z nimi.

Jasnoszary

Czerwony

Pomarańczowy

Niebieski

Burgund

Brązowy

Test produktu
Antracyt

Ciemnoniebieski
www.notrax.com

Zielony

Czarny

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Wewnętrzne Absorpcyjne
380 SWISSLON™
Informacja o kategorii produktu
Najwyższej klasy mata-bariera powstrzymująca
brud, zaprojektowana specjalnie dla
wychwycenia drobnych zanieczyszczeń
i wilgoci w dużych obszarach wejściowych.
Doskonale nadająca się do zastosowania od
ściany do ściany.

Bezkonkurencyjna pod względem zdolności
wchłaniania wody i brudu (5 litrów na m2).
Zachowuje swój elegancki wygląd przez
długie okresy czasu, również w warunkach
intensywnego użytkowania.

Podłoże winylowe o zwartej strukturze
zapewnia długą żywotność i nie
przesuwanie się maty na podłodze.

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach
wejściowych o intensywnym natężeniu  ruchu.
• Wnętrza budynków: w hotelach, budynkach użyteczności publicznej,
szkołach, uniwersytetach, szpitalach, bankach, restauracjach.
Dane techniczne:
• Bardzo ściśle tuftowana mata dywanowa (85.500 splotów na m2) z 100% 		
włókien poliamidowych.
• 950 g włókien na m2.
• Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP). Podłoże z mocnej syntetycznej gumy
dostępne na zamówienie.
• Całkowita wysokość: 9,4 mm.
• Ciężar: 3,8 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859 i EN 13501-1 Bfl-S1,
trudnopalna.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, mycie szamponem lub czyszczenie metodą ekstrakcyjną
28
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Wykładziny podłogowe

Całe rolki:
• 130 cm x 20 m
• 200 cm x 20 m

Test produktu

Wymiary na zamówienie:
• 130 cm x metr bież.
• 200 cm x metr bież.
Kolory:
• Antracyt, Czerwony, Brązowy,
Niebieski, Niebiesko-szary

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

www.notrax.com
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Wewnętrzne Absorpcyjne
113 MASTER TRAX™
Informacja o kategorii produktu
Szczególnie trwała wykładzina dywanowa
dla obszernych stref wejściowych, również

Niebieski

Brązowy

dla położenia od ściany do ściany. Umożliwia
kreatywne kombinacje, dzięki czemu  strefa
wejściowa staje się integralną częścią wnętrza.
Najwyższej klasy mata-bariera powstrzymująca
brud, zaprojektowana specjalnie dla
wychwycenia drobnych zanieczyszczeń

			
Kolory
specjalne: Tylko całe rolki 200 cm x 21 m

i wilgoci w dużych obszarach wejściowych.
Doskonale nadająca się do zastosowania od
ściany do ściany.
Znakomita pod względem zdolności
szorowania podeszw butów, wychwytuje
drobne i grubsze zanieczyszczenia. Pomimo to

Niebieski Royal

Zielony

  

Burgund Jesienny

Ochra Jesienna

zabrudzenie nie jest widoczne, jej czysty      
wygląd pozostaje długo
zachowany.
Podłoże z gumy
syntetycznej.

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach bardzo
intensywnego użytkowania.
• Wnętrza budynków lub zadaszone obszary zewnętrzne.
• Do wgłębień podłogowych (głębokość 10 mm) lub do
położenia od ściany do ściany np. w centrach handlowych,
na lotniskach, w szpitalach, wejściach hotelowych, bankach,
restauracjach, klubach golfowych (odporne na kolce),
      w centrach fitness, windach,  na terenach sportu
narciarskiego, w halach łyżwiarskich.
Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, mycie szamponem lub czyszczenie metodą ekstrakcyjną.
30

Dane techniczne:
• Mata filcowa (Nadelfilz) o drobnopęczkowej strukturze z antystatycznych
włókien polipropylenowych
• Łatwa do położenia, może być przycinana na każdy wymiar lub układana
bez wykończenia brzegowego.
• 1700 g włókna na m2.
• Podłoże: Syntetyczna guma (w rolkach), bitum (w kostkach).  
• Całkowita wysokość: 11 mm.
• Ciężar: 3,8 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według
ASTM D2859: CCPB.NLOP-019.B01723.
www.notrax.com

Zie

Wykładziny podłogowe

Antracyt

Czerwony

Naturalny

  Burgund

eleń Jesienna

Szary

Czerń Jesienna

Brąz Jesienny

Test produktu
Całe rolki:
• 200 cm x 21 m
Wymiary na zamówienie:
• 200 cm x metr bież.
Płytki:
• 50 cm x 50 cm
• Podłoże: bitum
• Kolor: Antracyt
www.notrax.com

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Zewnętrzne Nie-absorpcyjne
Informacja o kategorii produktu
Tych pięć niezniszczalnych produktów
z gumy mają za zadanie, jako pierwsza bariera
powstrzymująca brud, wyszorować grubsze
zanieczyszczenia z podeszw butów i w ten
sposób wychwycić żwir, piasek i brud już na
zewnątrz przed wejściem.

Każdy produkt jest wykonany z doskonałej
mieszanki gum i jest wytrzymały na najgorsze
warunki atmosferyczne i na największe
natężenie ruchu
pieszych.

Test produktu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Klasyki z gumy

345 RUBBER BRUSH™

564 OCT-O-MAT™

• K oreczkowate uwypuklenia podłoża maty umożliwiają
doskonały drenaż, dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta.
• Duża waga własna maty zabezpiecza przed jej przesuwaniem się.
• Dostępna w kombinacji z zestawem krawędzi aluminiowych.
• Całkowita wysokość: 23 mm.
• Ciężar: 13,3 kg na m2.
• Możliwość wymiarów na zamówienie.
Krótkie terminy dostaw.
Zalecane zastosowanie:
• Na zewnątrz - w strefach bardzo
intensywnego użytkowania.
• Wolnoleżąca, w kombinacji
z zestawem krawędzi
aluminiowych lub położona we
wgłębieniu.
Kolory:
• Czarny
Wymiary na zamówienie:
• Możliwe na prawie każdy wymiar,
po prostu zapytać

• T ysiące elastycznych wypustek powodują
automatyczny proces czyszczenia podeszw
obuwia w momencie nacisku stopy na matę.
• Podłoże z gumowymi przyssawkami  zabezpiecza przed
przesuwaniem się maty.
• Wyprofilowane bezpieczne wykończenie kantów maty z wszystkich
czterech stron.
• Całkowita wysokość: 16 mm.
• Ciężar: 13,6 kg na m2.
Zalecane zastosowanie:
• Na zewnątrz - w strefach wejściowych
bardzo intensywnie użytkowanych
Kolory:
• Czarny

Wymiary:
• 60 cm x 80 cm
• 80 cm x 100 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 180 cm

Wymiary:
• 50 cm x 100 cm
• 60 cm x 80 cm
• 75 cm x 100 cm,
• 80 cm x 120 cm
• 100 cm x 150 cm
Akcesoria:
• Łączniki, wkłady szczoteczkowe,
zestaw krawędzi
„Alu-Ramp-Kit™”

565 SOIL GUARD™

• Mata na każdą pogodę – wytrzymała
na najgorsze warunki atmosferyczne.
• Zatrzymuje brud i żwir już przed wejściem.
• Wyprofilowane brzegi dla bezpiecznego, bezpotknięciowego
dostępu, ułatwiające dostęp wózkom.
• Podłoże gumowe zabezpiecza przed przesuwaniem się maty.
• Całkowita wysokość: 7 mm.
• Ciężar: 6,7 kg na m2.
Zalecane zastosowanie:
• Na zewnątrz - w strefach wejściowych bardzo intensywnie użytkowanych.
Kolory:		
• Czarny

Wymiary:
•     90 cm x 150 cm

ART. 599 OCT-O-FLEX™

• K oreczkowate uwypuklenia podłoża maty
umożliwiają doskonały drenaż, dzięki czemu
powierzchnia pozostaje sucha i czysta.
• Małe otwory o średnicy 14 mm, w szczególny sposób umożliwiające
bezpieczny dostęp w wejściach  publicznych również osobom
niepełnosprawnym .
• Dostępna w kombinacji z zestawem krawędzi aluminiowych.
• Powierzchnia nie sprężynuje, idealna dla taczek, wózków inwalidzkich,
wózków dziecięcych itd.
• Całkowita wysokość: 12,5 mm.
• Ciężar: 8 kg na m2.
• Możliwość wymiarów na zamówienie. Krótkie terminy dostaw.
Zalecane zastosowanie:
• Na zewnątrz - w strefach
wejściowych bardzo intensywnie
użytkowanych.
• Wolnoleżąca, w kombinacji
z Alu Ramp Kit™  lub położona
we wgłębieniu.
Wymiary:
• 75 cm x 100 cm
• 100 cm x 150 cm

www.notrax.com

Wymiary na zamówienie:
• Możliwe na prawie każdy wymiar,
po prostu zapytać
Kolory:
• Czarny
Akcesoria:
• Łączniki, zestaw krawędzi
„Alu-Ramp-Kit™”

562 SANITOP™

• K oreczkowate uwypuklenia
podłoża maty umożliwiają doskonały
drenaż, dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta
• Zintegrowane wyprofilowania z wszystkich czterech stron redukują
niebezpieczeństwo potknięć.
• Całkowita wysokość: 12,7 mm.
• Ciężar: 8 kg na m2.
Zalecane zastosowanie:
• Na zewnątrz - w strefach
intensywnie użytkowanych.
Kolory:
• Czarny

Wymiary:
• 91 cm x 152 cm
• 91 cm x 297 cm
• 91 cm x 594 cm
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Zewnętrzne Nieabsorpcyjne
CITI™
Informacja o kategorii produktu
Winylowe  „szorujące” sploty usuwają brud i
wilgoć z obuwia. Brud zostaje wchłaniany przez
matę, tam przetrzymywany i dzięki temu nie
zostaje wnoszony do budynków.

273 CITI™ 16 mm z podłożem
Dane techniczne:
• Silne sploty winylowe (przekrój 1 mm) z wyciskanego PCW
• Podłoże:  Winyl.
• Całkowita wysokość: 16 mm.
• Ciężar: 6 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według
ASTM D2859.
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie
 użytkowanych.
• Do użytkowania  w obszarach wewnętrznych
i zewnętrznych lub we wgłębieniach.
Całe rolki:
• 120 cm x 18,3 m
• 120 cm x 6 m

Trwały, elastyczny materiał jest odporny na
promieniowanie UV, zachowuje się doskonale
we wszytkich warunkach atmosferycznych
i dostosowuje się optymalnie do każdej
powierzchni. Nie absorbuje wody. Do wyboru
wykonanie z podłożem lub bez podłoża.

Wykonanie z  podłożem zapewnia
lepsze przyleganie do podłogi, utrzymuje
zanieczyszczenia w macie i zapobiega
przedostawaniu się zanieczyszczeń na podłogę.
Podłoże stanowi nieporowata warstwa winylowa,

Wymiary na zamówienie:
• 120 cm x metr bież.

16 mm

274 CITI™ 14 mm bez podłoża
Dane techniczne:
•
•
•
•

Cienkie sploty  (przekrój 0,35 mm) z wyciskanego PCW
Całkowita wysokość: 14 mm.
Ciężar: 3 kg na m2.
Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70
według ASTM D2859.

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach
wejściowych intensywnie użytkowanych.
• Do użytkowania  w obszarach zewnętrznych
albo też we wgłębieniach.
Całe rolki:
• 120 cm x 18,3 m
• 120 cm x 6 m
Wymiary na zamówienie:
• 120 cm x metr bież.

14 mm

zwulkanizowana trwale z warstwą „Spaghetti”.

CITI

Wykonanie bez podłoża umożliwia
przedostawanie się przez matę zanieczyszczeń
i wilgoci.

Test antypoślizgowości  R 11  zgodny z normą
DIN51130 / BGR181.

Wskazówki pielęgnacyjne
Czyszczenie odkurzaczem lub spryskiwanie strumieniem wody.
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271 CITI™ 10 mm z podłożem
Dane techniczne:
• Cienkie sploty  (przekrój 0,35 mm) z wyciskanego PCW
• Podłoże:  Winyl.
• Całkowita wysokość: 10 mm.
• Ciężar: 3 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70
według ASTM D2859.
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w strefach małego
i średniego natężenia ruchu.
• Do użytkowania  w obszarach wewnętrznych
i zewnętrznych lub we wgłębieniach.
Całe rolki:
• 120 cm x 18 m
• 120 cm x 6 m

10 mm
www.notrax.com

Spaghetti

Antracyt

Zielony

Brązowy

Szary

Czarny

Niebieski

Test produktu

Czerwony

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

Złoty

Brązowy

Zielony

Niebieski

Szary

Antracyt
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Test produktu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu
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Zewnętrzne Nieabsorpcyjne
WAYFARER®
Informacja o kategorii produktu
Standardowe rozmiary mat CITI™ z
wyprofilowanymi brzegami z wszystkich
czterech stron, doskonale nadające się do
dowolnego położenia.

Winylowe  „szorujące” sploty usuwają brud
i wilgoć z obuwia. Brud zostaje wchłaniany
przez matę, tam przetrzymywany i dzięki
temu nie zostaje wnoszony do budynków.
Trwały, elastyczny materiał jest odporny na
promieniowanie UV, zachowuje się doskonale
we wszytkich warunkach atmosferycznych
i dostosowuje się optymalnie do każdej
powierzchni. Nie absorbuje wody.

Do wyboru wykonanie z podłożem lub bez
podłoża. Wykonanie z  podłożem zapewnia
lepsze przyleganie do podłogi, utrzymuje
zanieczyszczenia w macie i zapobiega
przedostawaniu się zanieczyszczeń na podłogę.

Test antypoślizgowości  R11 zgodny z normą
DIN51130 / BGR181.

Wskazówki pielęgnacyjne
Czyszczenie odkurzaczem lub spryskiwanie
strumieniem wody
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267 WAYFARER®
		 16 mm z podłożem
Dane techniczne:
• Silne sploty (przekrój 1 mm) z wyciskanego PCW
• Podłoże:  Winyl.
• Całkowita wysokość: 16 mm.
• Ciężar: 6 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70
według ASTM D2859 .
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie
użytkowanych.
• Do użytkowania  w  wewnętrznych i zewnętrznych strefach wejść.
Wymiary: 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm
Kolory: Antracyt, Czerwony, Niebieski

266 WAYFARER® 14 mm bez podłoża
Dane techniczne:
• Silne sploty winylowe (przekrój 1 mm) z wyciskanego PCW
• Całkowita wysokość: 14 mm.
• Ciężar: 4,8 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70
według ASTM D2859 .
Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie
użytkowanych.
• Do użytkowania  w zewnętrznych strefach wejść.
Stock size: 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm
Kolory: Antracyt, Czerwony, Niebieski
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Spaghetti

265 WAYFARER® 10 mm z podłożem
Dane techniczne:
• Cieńkie sploty  (przekrój 0,35 mm) z wyciskanego PCW
• Podłoże:  Winyl.
• Całkowita wysokość: 10 mm.
• Ciężar: 3 kg na m2.
• Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC
FF-1-70 według ASTM D2859.

266-267 Test produktu

265 Test produktu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

Zalecane zastosowanie:
• Nadaje się do zastosowania w strefach  małego natężenia ruchu.
• Do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Wymiary:
• 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm
Kolory:
• Antracyt
www.notrax.com
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Akcesoria
083, 084, 325
Listwy wykończeniowe
• Łatwa do łączenia listwa brzegowa daje efekt fabrycznie
wykończonej maty.
• Rozprowadzać klej na cieńkiej stronie  listwy
brzegowej i przylożyć do tylnej strony maty.
• Listwa dostępna w trzech rozmiarach dla lepszego
dostosowania do różnej wysokości mat.
083 i 084 nadające sią dla następujących produktów:
• 145, 139, 138, 136, 117, 118, 130, 380, 271
325 nadające sią dla następujących produktów:
• 273, 274, 113

083
2 mm

Zalecane zastosowanie:
• Zapobiega przesuwaniu się maty w pomieszczeniach
na gładkich podłogach
Całe rolki:
• 083: 45,7 m
• 084: 30,4 m
• 325: 18,3 m

24 mm

084

325

Wymiary na zamówienie:
• metry bieżące

090 Podkład pod maty

11 mm

4 mm

39 mm

35 mm

085 Velcro® Taśma pod maty
• Łatwa w zastosowaniu taśma, która przytrzymuje matę do podłogi.
Zalecane zastosowanie:
• Maty wejściowe mogą zostać
przytwierdzone taśmą do
podłogi.
Rolki:
• 2,54 cm x 22,8 m
Wymiary na
zamówienie:
• metry bieżące

• P
 okryta warstwą lateksu wyściółka dla bezpoślizgowego
położenia mat na gładkich podłogach..
• Nie pozostawia śladów na podłodze ani na macie.
• Nakładać na spodzie maty w odstępie 10 cm od
krawędzi maty.
Zalecane zastosowanie:
• Zapobiega przesuwaniu się maty w pomieszczeniach na
gładkich podłogach
Całe rolki:
• 60 cm x 30,4 m
• 91 cm x 30,4 m

086
Notrax® Klej Super Glue
• Klej do przytwierdzenia listw wykończeniowych
lub taśmy Velcro® do mat.
• Butelka plastikowa 50 g.

Wymiary na zamówienie:
• metry bieżące o szerokości 60 lub 91 cm
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Testowanie produktu

Objaśnienia / Słownik terminów

Wszystkie produkty Notrax®  Floor Matting poddawane są przed
wprowadzeniem  ich na rynek rygorystycznym badaniom przez niezależne
laboratoria.
Wszyskie produkty dywanowe Notrax® zdały test zapłonowości (Pill Test DOC
FF1-70). Nasze wykresy testu produktu, załączone w broszurze, przedstawiają
porównania poszczególnych mat pod względem następujących cech:

Decalon® jest ekskluzywnym włóknem Notrax®
wykonanym z polipropylenu o 2750 Denier. Technologia ta
umożliwiła stworzenie linii produktów, które charakteryzuje
znakomita wytrzymałość, doskonała zdolność wchłaniania
wilgoci i brudu oraz solidna powierzchnia z harmonijnym
wzorem.

Chłonność wody
Przedstawia stopień zdolności absorpcji wilgoci mat wejściowych w
warunkach zalecanego zastosowania. Im wyższa pozycja słupka w wykresie,
tym więcej litrów wody na metr kwadratowy maty może zostać przez matę
wchłoniętych.
Wytrzymałość
Przedstawia długość okresu, w jakim mata zachowuje atrakcyjny wygląd i
pełną funkcjonalność. Test ten symuluje obciążenia, jakim poddawana jest
mata wejściowa w normalnych warunkach
pracy. Im wyższa pozycja w wykresie, tym
większa wytrzymałość maty na ścieranie się.
Test produktu
Wychwytywanie brudu
Przedstawia ilość masy brudu, jaką mata
wejściowa może wychwycić i ukryć w
warunkach właściwego użytkowania.
Efektywność tej funkcji jest uzależniona od
kombinacji techniki produkcji i jakości
zastosowanych włókien. Im wyższa pozycja
w wykresie, tym większa zdolność do
zbierania brudu z podeszw butów.
Przykład wykresu testu produktu

Chłonność Wytrzymałość Absorpcja
wody		
brudu

Dlaczego jest to takie istotne . . .
• R
 egularne czyszczenie przedłuża żywotność mat dywanowych, ponieważ
redukuje efekt niszczenia włókien.
• Regularne czyszczenie gwarantuje długotrwałą efektywność mat i
zapobiega przenoszeniu brudu i wilgoci nagromadzonych we wnętrzu mat
na powierzchnie podłóg.
• Regularne czyszczenie podnosi ogólny poziom estetyki wejścia. Tutaj gość
     odbiera pierwsze wrażenie, kiedy wchodzi do budynku.

Odkurzanie powierzchni mat, codziennie
Odkurzanie podłoża pod matą,
co tydzień
Mycie ciśnieniowe wodą
z detergentem, okresowo
Notrax® Indoor do użytku wewnątrz
budynku - Maty absorpcyjne
Odkurzanie powierzchni mat,
codziennie
Czyszczenie natryskowo –
ekstrakcyjne, okresowo

www.notrax.com

Needlepunch jest technologią w produkcji mat
dywanowych, wykonanych z unikalnej mieszanki 4-ech
różnych  mocnych włókien polipropylenowych, począwszy
od bardzo cienkich aż po bardzo grube, dzięki czemu
powstaje produkt filcowy o wysokiej wytrzymałości.
Tuftowane oznacza, że nici są wszywane do podłoża.
Notrax stosuje wyłącznie najlepsze nici pod względem
absorpcji wody i wyglądu. Asortyment wyrobów
tuftowanych oferuje duży wybór kolorów i wzorów.

Czyszczenie i utrzymanie

Notrax® Outdoor do użytku na zewnątrz
budynku - Maty nie-absorbujące

Denier definiuje się jako gęstość liniową włókna.
W kombinacji z wagą powierzchniową ( gramy nici na
m2) i gęstością lub objętością włókien jest on czynnikiem
istotnym dla wydajności, jakości i trwałości maty
wejściowej.

Winyl oznacza polyvinyl chloride, znany również pod
nazwą PCW. Materiał  ten nadaje się idealnie jako podłoże
mat dywanowych, szczególnie dla mat o większych
długościach. Jest produkowany z mieszaniny tworzyw
sztucznych, z których w procesie wulkanizacji uzyskuje się
elastyczny, wytrzymały i wodoodporny materiał. Materiały
Notrax®  nie zawierają toksycznego DOP. PCW nadaje się do
recyklingu.
DOP oznacza Dioctyle Phthalate, którego stosowanie
obniża koszty produkcji wyrobów PCW.  Substancja ta
ulatnia się stopniowo i przedostaje się do ziemi, wody
oraz środków żywnościowych.  Bezpośredni kontakt może
spowodować poważne problemy zdrowotne. Wszystkie
produkty Notrax®  są wolne od DOP.
SBR oznacza Styreen Butadieen Rubber. Kompozycja
tej gumy syntetycznej zapewnia niski stopień ścierania
i zużycia oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie.
Notrax® stosuje SBR jako podłoże dla mat „heavy
duty”, przeznaczonych do szczególnie intensywnego
użytkowania.  
Nitryl jest nazwą handlową dla Acrylonitrile Butadiene
Styrene, znany również jako NBR. Jest to guma syntetyczna,
charakteryzująca sią wysoką wytrzymałością na rozciąganie
oraz szczególną odpornośią na wysokie temperatury, olej
i chemikalia. Nadające się do prania maty Notrax® , z logo i
nadrukowanym wzorem, są wykonane z Podłożem ze 100%
gumy nitrylowej.

Gwarancja
Wszystkie maty dywanowe Notrax®  cechuje  najwyższa  jakość
materiałów i wykonawstwa. Niezawodność i serwis naszych
wyrobów są gwarantowane na okres jednego roku licząc od daty
zakupu, przy normalnych warunkach użytkowania. Kupujący jest
odpowiedzialny za odpowiedni dobór i za właściwe użytkowanie
produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
przekraczające cenę zakupu produktu. Gwarancja nie dotyczy
dołączonych potem listw wykończeniowych, łączeń lub
szwów mat.
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