
Budynki o różnym natężeniu ruchu: hotele, restauracje, galerie handlowe, biurowce, szpitale,
placówki oświatowe, obiekty sportowe, obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej.
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Opis produktu 

Zastosowanie

Jedyna na rynku dwustronna wycieraczka obiektowa z funkcją skrobiąco-czyszczącą, dzięki
połączeniu kraty aluminiowej z gumą. Kabe Mat wykonana we wzmocnionej konstrukcji -
gumowe tuleje gwintowane na stalowych drutach, umożliwia ruch kołowy do 200 kg masy. 
Kabe Mat Original, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości gumy, wyróżnia się dużą
wytrzymałością na zużycie i ścieranie. Przeznaczona do każdego obiektu, idealnie sprawdzi się
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Specjalnie uformowana w kształcie fali część czyszcząca,
skutecznie usuwa brud spod podeszw obuwia w ruchu pieszym. Dzięki swojej elastycznej
konstrukcji  nie ma potrzeby podnoszenia jej przy czyszczeniu, co ułatwia dbałość o porządek w
strefie wejścia do obiektu o dużym ruchu. Wycieraczka systemowa Kabe Mat Original spełnia
wymagane prawnie normy oraz posiada atest higieniczny PZH o numerze B-BK-60211-0537/21.
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Kabe Mat Original wykonana jest z konstrukcji aluminiowej odpornej na warunki
atmosferyczne, połączonej z wytrzymałą mieszanką gumową szwedzkiej produkcji,
zapewniająca długą żywotność produktu.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji przelotowej, wycieraczka o wysokości 23 mm, bardzo dobrze
odprowadza wodę i zanieczyszczenia.

Kolorystyka: czarna guma i aluminiowa konstrukcja.



Wycieraczka gumowa Kabe Mat Original umiejscawiana jest w specjalnie przygotowanym
zagłębieniu w posadzce, wykończonym ramką z kątownika o wymiarach 25x25x3 mm. Ten
rodzaj montażu zapobiega przesuwaniu się wycieraczki, rozprowadzaniu zanieczyszczeń poza
jej obszar oraz zapewnia praktycznie niezauważalne użytkowanie. 
Istnieje także możliwość ułożenia maty bez przygotowania zagłębienia w postaci gniazda. Jej
elastyczna struktura sprawia, że wycieraczka sprawdza się również w miejscach, gdzie podłoże
jest nieregularne i nierówne.
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Użytkowanie
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Wycieraczkę systemową Kabe Mat Original należy systematycznie odkurzać, w zależności od
natężenia ruchu i warunków pogodowych. Można ją również w razie potrzeby wyjąć z gniazda i
wybrać zanieczyszczenia za pomocą zmiotki.

Wymiary i waga
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Wymiary wycieraczki:
- 4 warianty do wyboru: 900x900 mm / 1200x800 mm / 1200x900 mm / 1500x1200 mm,
- wysokość wycieraczki 23 mm, 
- wymiary ramki z kątownika 25x25x3 mm.
Waga wycieraczki: 13,00 kg/m2.


