
Maty antyzmęczeniowe 
i maty wielofunkcyjne



Maty antyzmęczeniowe i maty 
wielofunkcyjne

Korzyści z zastosowania mat:

• Pozytywne właściwości ergonomiczne, odciążenie mięśni i stawów, nóg  
i pleców, działanie tłumiące uderzenia oraz pobudzające aktywność mięśni 
 mniejsza liczba schorzeń

• Efekt antyzmęczeniowy  poprawa samopoczucia pracowników 
zwiększająca ich gotowość do wykonywania pracy, większa produktywność

• Testowane ergonomicznie

• Antypoślizgowe i bez zawartości PCV

Ergonomic Plus

Mata antyzmęczeniowa do 
zastosowań przemysłowych, na 
stojących stanowiskach pracy

Wymiary standardowe:  
60 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm

Normy: 
•  Reakcja na ogień zgodna z klasyfikacją DOC-FF-1-70
•  Certyfikat potwierdzający dobrą przyczepność do 

podłoża NFSI 101-C

Ergonomic Plus Safety 
z żółtymi pasami ostrzegawczymi 



Ergonomic

Mata antyzmęczeniowa z masującymi 
wypustkami przeznaczona na stojące 
stanowiska pracy 

Allround Antibac

Mata antyzmęczeniowa, idealna do stref 
wilgotnych

Allround

Solidna mata wielofunkcyjna 
Wszechstonność zastosowania

Standardowe wymiary: 
75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm

Normy:
•  Reakcja na ogień zgodna z klasyfikacją EN 13501-1 Dfl-s1
•  Certyfikat potwierdzający dobrą przyczepność do 

podłoża NFSI 101-C

Zakres zastosowania:
wnętrza budynków, hale produkcyjne, strefy barowe, 
kuchnie wielkopowierzchniowe. Niweluje nierówności 
podłoża. Zapewnia stabilną pozycję i chroni przed zim-
nem przedostającym się z posadzki. Odporna na olej. 
Możliwość zastosowania na ogrzewaniu podłogowym. 
Właściwości antystatyczne!

Wymiary standardowe: 
86 x 60 cm
86 x 143 cm

Normy:
•  Klasyfikacja reakcji na ogień: EN 13501-1 Efl
•  Certyfikat potwierdzający dobrą przyczepność do 

podłoża: NFSI 101-C

Zakres zastosowania:
kuchnie, bary, strefy produkcyjne. Możliwość zastoso-
wania na zewnątrz. Ażurowa struktura umożliwiająca 
odprowadzanie wilgoci. Właściwości antybakteryjne: 
zapobieganie rozwojowi przykrych zapachów, bakterii 
i grzybów.

Wymiary standardowe: 
Wzór centkowany:
75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
Wzór szachownicy:
115 x 175 cm

Normy: 
•  Klasyfikacja reakcji na ogień: EN 13501-1 Efl
•  Certyfikat potwierdzający dobrą przyczepność do 

podłoża: NFSI 101-C

Zakres zastosowania:
do pracy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Zasto-
sowanie w pomieszczeniach biurowych. Uzupełnienie 
jako pierwszy zbiornik na zanieczyszczenia (piasek, żwir, 
śnieg itp.) dla rozwiązań zewnętrznych w obszarach 
wejściowych. Odporne na oleje, smary i rozpuszczalniki. 
Właściwości antystatyczne!
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Feldkirch

Zarządzanie tekstyliami 
w najlepszych rękach.

30 oddziałów, w 10 krajach.
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Austriacka firma rodzinna SALESIANER została 
założona w 1916 roku i obecnie działa  
w dziesięciu krajach.

SALESIANER kładzie szczególny nacisk  
na higienę, jakość i indywidualne wsparcie. 
Priorytetem jest również niezawodna obsługa 
klienta i zaangażowanie w zrównoważony 
rozwój.

salesianer.pl

Chętnie Państwu doradzimy! 

+48 22 673 41 91
office@salesianer.pl SALESIANER MIETTEX SP. z o.o.

ul. Górna 74, 95-050 Konstantynów Łódzki
+48 22 673 41 91 


