Katalog 2021

Wstęp
Od 40 lat COBA Europe zajmuje się produkcją
i zaopatrywaniem w maty przedsiębiorstw z wielu sektorów
przemysłu i biznesu. Szeroki asortyment produktów, serwis
i renoma z dumą pozycjonują nas jako lidera rynku w naszej
branży.
Siedziba firmy znajduje się w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się nasz
nowoczesny zakład produkcyjny i centrum obsługi klienta. COBA
posiada również bogate zaplecze w całej Europie i w RPA.
Nasz sukces opiera się na naszej zdolności do wprowadzania
pionierskich produktów oraz na zaufaniu i reputacji, które
wypracowaliśmy z naszymi klientami w ciągu ostatnich czterech
dekad. W tym czasie zajmowaliśmy się także edukacją w zakresie
zastosowania i zalet mat bezpieczeństwa.
Katalog COBA Europe 2021 jest przełomowym wydaniem
upamiętniającym 40-lecie wprowadzenia na rynek brytyjski
naszego pierwszego produktu w kategorii mat bezpiecznych.
Produkt ten jest dziś znany jako COBAmat i nadal cieszy się
dużym zainteresowaniem.

Tym katalogiem wprowadzamy więcej nowych produktów
niż kiedykolwiek wcześniej w prawie każdej kategorii. Od
innowacyjnych rozwiązań antyzmęczeniowych w formie
Orthomat® Comfort Plus, Fatigue-Lock i COBAelite® Diamond, po
praktyczne maty antypoślizgowe zabezpieczające do zastosowań
rekreacyjnych i przemysłowych. Mamy również nowe maty ESD do
obszarów, w których elektryczność statyczna stanowi zagrożenie.
COBA Europe to więcej niż maty na stanowiska pracy.
Rozszerzyliśmy ofertę w kolekcjach pokryć podłogowych
i systemów mat wejściowych. Jedną z ciekawych nowości,
która ma szansę stać się bardzo popularna, jest SitePath,
specjalistyczne pokrycie podłogi o wysokiej widoczności na
place budowy.
Pamiętaj, że oprócz katalogu, nasza najnowsza oferta
i aktualności dostępne są też na stronie internetowej. W każdej
chwili możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem COBA,
gdzie nasz dział obsługi klienta i doradcy handlowi służą pomocą
w wyborze właściwego produktu.
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Testowanie produktów
We współpracy z uznaną na całym świecie firmą
SATRA przetestowaliśmy ponad 40 linii produktów
według najnowszych standardów w zakresie: ryzyka
poślizgnięcia, ognioodporności i narażenia na ładunki
elektrostatyczne.

Badanie reakcji na ogień: BS EN 13501-1
Klasyfikacja reakcji na ogień
Klasyfikacja jest podzielona na trzy części:

Pendulum Test: BS 7976-2:2002+A1:2013
Uznana na całym świecie brytyjska norma, wykorzystująca
urządzenie wahadłowe do pomiaru potencjału poślizgu na danej
powierzchni.
Potencjał poślizgnięcia

PTV

wysoki potencjał poślizgu

0 – 24

umiarkowany potencjał poślizgu

25 – 35

niski potencjał poślizgu

36+

Ramp Test: DIN 51130:2014
Uznana na całym świecie niemiecka norma, która mierzy
potencjał poślizgu poprzez kąt, pod którym materiał
powierzchniowy traci tarcie.

Główny podział według liter: A1, A2, B, C, D, E i F, gdzie
A1 (niepalny) jest klasą najwyższą w klasyfikacji.

wartość R

kategoria tarcia
statycznego

kąt nachylenia

Klasy emisji dymu są oznaczone jako: s1, s2 i s3, gdzie s1
oznacza najwyższy poziom.

R9

niska

6º do 10º

Trzecie oznaczenie to możliwość wytwarzania płynących kropli
lub odpadów: d0, d1 i d2, gdzie d0 to najwyższy poziom.

Test ESD: IEC 61340-5-1
Ochrona przyrządów elektronicznych przed
elektrycznością statyczną - Wymagania ogólne

R10

normalna

>10º do 19º

R11

powyżej średniej

>19º do 27º

R12

wysoka

>27º do 35º

R13

bardzo wysoka

>35º

Ramp Test: DIN 51097
Uznany na całym świecie niemiecki standard testowania
powierzchni w wilgotnych warunkach, takich jak te występujące
w przemyśle rekreacyjnym.
Klasyfikacja

A

B

C

Kąt poślizgu

12 – 17

18 – 23

>24

Współczynnik
tarcia (CoF)

0,21 - 0,31

0,32 - 0,42

>0,45

Długotrwałe stanie w pozycji statycznej na twardej
podłodze może prowadzić do zmęczenia, bólu
i poważnych problemów zdrowotnych, takich jak
MSD (zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego).

Pozycja stojąca podczas pracy
Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego?
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) to urazy
lub stany wpływające na ruch ludzkiego ciała, lub aparatu
lokomotorycznego. MSD to dolegliwości związane z mięśniami,
ścięgnami, więzadłami, układem naczyniowym, nerwami, tkankami
miękkimi, kośćmi i stawami.
Objawy narastają stopniowo. Mogą one dotyczyć górnych
i dolnych kończyn oraz pleców. Wielu schorzeniom MSD można
zapobiec.
MSD związane z pracą są uważane za najczęstszą chorobę
zawodową w Europie. Szacuje się, że do 2030 roku będzie nimi
dotknięte 50% populacji.1

Jak działają maty antyzmęczeniowe?
Maty antyzmęczeniowe stymulują regularne ruchy stóp, nawet
w statycznych pozycjach. Stopy muszą dopasować się do
specjalnie zaprojektowanej powierzchni maty, co stymuluje
krążenie krwi. Te ruchy, mimo że nieznaczne, wymuszają pracę
mięśni i pompy żylnej, co przepycha krew z kończyn dolnych do
serca, wbrew grawitacji. Te mechanizmy zachodzą naturalnie,
kiedy chodzimy. Zastosowanie maty antyzmęczeniowej zastępuje
ten naturalny mechanizm, nawet podczas stania w pozycjach
statycznych.

około
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zauważyło, że maty
antyzmęczeniowe
pomogły zmniejszyć ból
lub poważne dolegliwości
zdrowotne pracowników4

82%

potwierdza
pozytywny wpływ mat
antyzmęczeniowych na
zdrowie i samopoczucie
pracowników4

Wybór odpowiedniego
produktu
Wybierz właściwą matę
za pomocą MatBrainTM
- najlepszego narzędzia
wspierającego dobór produktów.
Dostępne także jako aplikacja
mobilna Mats in Mind w App
Store i Google Play!

4

w pracy3

14
dni

86%

pracowników w Europie narzeka

% na stanie w męczącej pozycji

6,6

średnia długość
absencji wynikającej
z MSD2

miliona

dni roboczych utraconych
z powodu MSD w latach
2017-182

Dowiedz się więcej, pobierz nasz
e-book o bezpiecznej pracy na
stojąco #WstańDlaZdrowia

Przewodnik po materiałach
CR
guma
chloroprenowa

EPDM
terpolimer etylenowopropylenowo-dienowy

GRP
mieszanka włókna
szklanego i żywicy
poliestrowej

LDPE
polietylen niskiej
gęstości

guma naturalna
produkowana z lateksu
z drzewa
kauczukowego

NBR
guma nitrylowobutadienowa

PA
poliamid

PC
poliwęglan

PE
polietylen

PET
politereftalan etylenu

PP
polipropylen

PU
poliuretan

PVC
polichlorek winylu

SBR
guma butadienowo-sterynowa

winyl
ogólne określenie dla
polimerów winylowych

1
Źródło: 5th European Survey on Working Conditions 2Source HSE MSD
Statistics Great Britain 2017/18 3Źródło: HSE 4 COBA Europe Standing at
Work Survey 2018

Problemy związane z długim staniem
Długotrwałe stanie prowadzi do gromadzenia się płynów
w stopach i łydkach, co skutkuje obrzękami i opuchlizną.
W pozycji stojącej w układzie żylnym wzrasta ciśnienie, przez co
serce musi ciężej pracować. Regularne długotrwałe przebywanie
w statycznej pozycji stojącej może stopniowo doprowadzić do
zmniejszenia elastyczności tkanek miękkich. A to już prosta droga
do rozwoju chorób reumatycznych. Z czasem stawy (kostki, łydki)
stają się naprężone. Dla wygody przenosimy wówczas ciężar
ciała z jednej strony na drugą, co wiąże się z uwalnianiem energii
mięśniowej, a to z kolei przyspiesza zmęczenie.

Maty antyzmęczeniowe mogą pomóc...
Zostało naukowo udowodnione, że maty antyzmęczeniowe
zmniejszają dyskomfort i zmęczenie wynikające ze stania na
twardych podłogach. Dotyczy to szczególnie dolnych i górnych
partii nóg oraz dolnej części pleców.

Antystatyczność

Elektroizolacja

Ognioodporność

Olejoodporność

Do mokrego środowiska

Redukcja poślizgnięć

Odporność na zużycie

Selektor mat
na stanowiska
pracy

Współczynnik komfortu
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Orthomat® Comfort Plus

COBAscrape

13
8


9



9
12



11


33
6
10



33
18



18


Środowisko mokre i suche
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Maty na stanowiska pracy
Poprawa komfortu i zwiększenie bezpieczeństwa

Od dziesięcioleci firma COBA Europe jest liderem wśród firm produkujących maty zabezpieczające
na stanowiska pracy. Dzisiaj posiadamy jedną z najbardziej kompleksowych ofert produktowych dla
wszystkich typów środowisk pracy, począwszy od przemysłowych, a skończywszy na gastronomii
i handlu detalicznym. Bez względu na to, czy celem jest zmniejszenie poślizgu, czy uczucia zmęczenia
wywołanego pracą w pozycji stojącej, zapewniamy rozwiązania dopasowane do indywidualnych
potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta.

Orthomat® Lite

Piankowa mata antyzmęczeniowa zwiększająca
komfort pracy na stanowiskach suchych
Ekonomiczna mata antyzmęczeniowa do obszarów o małym natężeniu ruchu. • Zmniejsza
uczucie zmęczenia wynikające z pracy w pozycji stojącej. • Izoluje pracowników od
zimnych betonowych posadzek. • Idealna do lekkich i umiarkowanych zastosowań
przemysłowych, na stanowiska suche. • Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu. •
Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach • Wysokość produktu: 6 mm
wymiary

czarny

0,9 m x 36,5 m

CV010001

0,9 m x metr bieżący

CV010001C

0,9 m x 1,5 m

CV010002

0,9 m x 2 m

CV010003

0,9 m x 3 m

CV010004

0,9 m x 1,82 m

CV010005

0,9 m x 0,76 m

CV010006

Orthomat® Office

Mata antyzmęczeniowa dla pracowników biurowych
Poprawia ogólną postawę i samopoczucie, walcząc z pozycją statyczną. • Zapewnia
właściwą równowagę pomiędzy amortyzacją i podparciem stóp dla użytkowników biurek
stojąco-siedzących. • Poprawia komfort i zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu i zmęczenia
wynikającego z pracy na twardych podłogach. • Teksturowany spód utrzymuje matę
antyzmęczeniową na miejscu. • Delikatnie fazowane krawędzie płasko przylegają do
podłogi, przez co zmniejszają ryzyko zawijania się brzegów i potknięcia, tworząc jednocześnie
eleganckie wykończenie. • Niezwykle wytrzymała na każdy rodzaj obuwia. • Poręczne
wymiary ułatwiają podnoszenie lub przesuwanie maty bez wysiłku. • Pasuje do większości
biurowych stanowisk pracy. • Materiał: Poliuretan • Wysokość produktu: 16 mm

wymiary
0,5 m x 0,8 m

6

czarny
OO010001

7

1. Orthomat® Standard

Skutecznie pokonuje zmęczenie podczas pracy
na stojąco na stanowiskach suchych

wymiary

Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych. •
Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek. • Lekka i łatwa w transporcie i
przenoszeniu. • Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach. • Dostępna wersja „safety”
z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami. • Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
• Teksturowana powierzchnia zapewnia atrakcyjny wygląd. • Dostępna w formie mat i w
rolkach. • Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1. •
Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach • Wysokość produktu: 9,5 mm
1

2

czarny

szary

czarny/
żółty

0,6 m x 0,9 m

AF010001 AF060001

0,9 m x 1,5 m

AF010002 AF060002 AF010702

0,9 m x 18,3 m

AF010003 AF060003 AF010703

0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

3

AF010701

AF010003C AF060003C AF010703C
AF010005

-

AF010706

AF010005C

-

AF010706C

4

2. Orthomat® Diamond

3. Orthomat® Dot

4. Orthomat® Ribbed

Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa
o właściwościach antyzmęczeniowych. •
Izoluje pracowników od zimnych betonowych
posadzek. • Dostępna wersja „safety”
z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
• Idealna do lekkich przemysłowych
zastosowań. • Diamentowy wzór do
obszarów przemysłowych. • Dostępna w
formie mat i w rolkach. • Przetestowana
pod kątem odporności ogniowej zgodnie
z BS EN 13501-1. • Materiał: Pianka PVC
o zamkniętych komórkach • Wysokość
produktu: 9,5 mm

Jednowarstwowa, piankowa mata
antyzmęczeniowa. • Struktura monetowa
zwiększa przyczepność i zmniejsza ryzyko
poślizgu. • Izoluje pracowników od zimnych
betonowych posadzek. • Lekka, łatwa
w transporcie i przenoszeniu. • Idealna
do lekkich przemysłowych zastosowań.
• Teksturowana powierzchnia zapewnia
atrakcyjny wygląd. • Przetestowana pod
kątem odporności ogniowej zgodnie z
BS EN 13501-1. • Materiał: Pianka PVC
o zamkniętych komórkach • Wysokość
produktu: 9,5 mm

Uniwersalna, jednowarstwowa
mata piankowa o właściwościach
antyzmęczeniowych. • Najlepiej sprawdza
się w suchych obszarach. • Dostępna
wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi
krawędziami. • Przetestowana pod
kątem odporności ogniowej zgodnie z
BS EN 13501-1. • Materiał: Pianka PVC
o zamkniętych komórkach • Wysokość
produktu: 9,5 mm

wymiary

wymiary

Antyzmęczeniowa mata o wzorze
diamentowym na stanowiska suche

czarny

czarny/żółty

Prosta, ale skuteczna mata
na stanowiska pracy

czarny

Prążkowana mata
antyzmęczeniowa na
stanowiska suche

wymiary

czarny

szary

0,6 m x 0,9 m

AL010001

AL060001

AL060701

czarny/żółty

0,9 m x 1,5 m

AL010002

AL060002

AL060702

AL010006

AL060004

-

0,6 m x 0,9 m

DAF010001

DAF010701

0,6 m x 0,9 m

AD010001

AD010701

0,6 m x 18,3 m

0,9 m x 1,5 m

DAF010002

DAF010702

0,9 m x 1,5 m

AD010002

AD010702

0,6 m x metr bieżący

0,9 m x 18,3 m

DAF010003

DAF010703

0,9 m x 18,3 m

AD010003

AD010703

0,9 m x 18,3 m

DAF010003C

DAF010703C

AD010003C

AD010703C

DAF010005

DAF010705

AD010005

AD010705

DAF010005C

DAF010705C

AD010005C

AD010705C

0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

AL010006C AL060004C
AL010003

AL060003

szary/żółty

AL060703

AL010003C AL060003C AL060703C
AL010004

AL060005

AL060704

AL010004C AL060005C AL060704C

NOWOŚĆ
Orthomat® Comfort Plus

Komfortowa antyzmęczeniowa mata
piankowa na stanonowiska suche
Grubsza, jednowarstwowa piankowa mata antyzmęczeniowa zapewnia
maksymalny poziom komfortu. • Izoluje pracowników od zimnych
betonowych posadzek. • Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
• Idealna dla lekkich lub średnich zastosowań przemysłowych. •
Teksturowana powierzchnia zapewnia atrakcyjny wygląd. • Dostępna
jako standardowe maty lub w rolkach. • Przetestowana pod kątem
odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1. • Materiał: Pianka PVC
o zamkniętych komórkach • Wysokość produktu: 15 mm
wymiary
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,5 m

OCP010002

0,9 m x 18,3 m

OCP0100003

0,9 m x metr bieżący

OCP010003C

1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący
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czarny
OCP010001

OCP010006
OCP010006C
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Orthomat® Premium

Redukuje zmęczenie na stanowiskach
pracy w pozycji stojącej
Wyjątkowe właściwości antyzmęczeniowe
- realna inwestycja w miejsce pracy. •
Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia
komfort i wysoką trwałość maty. •
Teksturowana górna powierzchnia o
wyjątkowej odporności na ścieranie i
rozerwanie. • Izoluje pracowników od
zimnych betonowych posadzek. • Dolna
warstwa o niskiej gęstości zapewnia wysoki
stopień amortyzacji. • Bardzo dobre
rozwiązanie w wymagających lokalizacjach
i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca
w systemie zmianowym. • Stożkowane
krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Dostępna w różnych kolorach. •
Przetestowana pod kątem odporności
ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1. •
Materiał: Pianka PVC o zamkniętych
komórkach • Wysokość produktu: 12,5 mm

wymiary

czarny

niebieski

zielony

czarny

niebieski

zielony

0,6 m x 0,9 m

FF010001

-

-

0,9 m x 1,5 m

FF010002

-

-

0,9 m x 18,3 m

FF010003

FF020003

FF040003

FF010003C

FF020003C

FF040003C

0,9 m x 3,65 m

0,9 m x metr bieżący

FF010004

-

-

0,6 m x 18,3 m

FF010005

-

-

FF010005C

-

-

FF010006

-

FF040005

FF010006C

-

-

0,6 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

Orthomat® Ultimate

Najlepsza piankowa mata
do redukcji zmęczenia
Idealne połączenie miękkiego piankowego
wnętrza z wysoką wytrzymałością warstwy
PolyNit. • Środkowa miękka warstwa
redukuje dyskomfort i uczucie zmęczenia.
• Zewnętrzna warstwa skutecznie chroni
i całkowicie uszczelnia wnętrze maty. •
Krawędzie stapiane na gorąco zapewniają
wyjątkową trwałość. • Fazowane
krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Teksturowana powierzchnia wychwytuje
zanieczyszczenia i wióry. • Przetestowana
pod kątem odporności ogniowej zgodnie
z BS EN 13501-1. • Materiał: Pianka
PVC o zamkniętych komórkach otoczona
materiałem PolyNit (stapiana na gorąco,
nieklejona) • Wysokość produktu: 15 mm

wymiary
0,6 m x 0,9 m

czarny
OU010001

0,9 m x 1,5 m

OU010002

0,9 m x 18,3 m

OU010003

0,9 m x metr bieżący

OU010003C

PolyNit®

Unikalna dla COBA Europe,
mieszanka materiałowa o
wyjątkowej trwałości.

Deckplate

Zmniejsza zmęczenie pracowników w
wymagających środowiskach
Ogranicza uczucie zmęczenia podczas pracy na stojąco na stanowiskach
przemysłowych. • Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wygodę
i wysoką odporność na zużycie. • Design pasujący do obszarów
przemysłowych. • Samogasnąca górna powierzchnia (przetestowana
zgodnie z BS EN 13501-1) zapewnia odporność na wiele chemikaliów
przemysłowych. • Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi
krawędziami. • Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z pianki
(stapiana na gorąco, nieklejona) • Wysokość produktu: 15 mm
wymiary

czarny

0,6 m x 0,9 m
0,6 m x 18,3 m
0,6 m x metr bieżący
0,9 m x 1,5 m
0,9 m x 3 m

DP010609
DP010004
DP010004C
DP010915
DP010903

0,9 m x 6 m
0,9 m x 18,3 m
0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący
1,5 m x 15 m
1,5 m x metr bieżący

DP010906
DP010005
DP010005C
DP010007
DP010007C
DP010011
DP010011C

czarny/żółty
SD010701
SD010706
SD010706C
SD010702
SD010703
SD010704
SD010707
SD010707C
SD010708
SD010708C
SD010709
SD010709C

Deckplate Connect

Dwuwarstwowe płytki systemowe o
właściwościach antypoślizgowych
Wyjątkowo wytrzymała mata na stanowiska pracy o doskonałych
właściwościach antyzmęczeniowych. • Płytki systemowe
zaprojektowane do pokrycia dużych obszarów, także tych o
nietypowym kształcie. • Wystarczy połączyć ze sobą maty w dowolnej
konfiguracji, aby uzyskać jednolitą powierzchnię zapobiegającą
zmęczeniu. • Struktura powierzchni zapewnia dobrą ochronę przed
poślizgnięciami. • Miękkie piankowe podłoże zmniejsza uczucie
zmęczenia. • Fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia. •
Łatwa w instalacji, czyszczeniu i wymianie. • Przetestowana pod kątem
odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1. • Materiał: PVC •
Wysokość produktu: 15 mm
wymiary

Nowość

Deckplate Anti-Static
już dostępny!
strona 33
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czarny

0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy

DP010008

0,5 m x 0,5 m - moduł boczny

DP010009

0,5 m x 0,5 m - moduł narożny

DP010010
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Rib Mat

Prosta i wytrzymała mata
antyzmęczeniowa
Dwuwarstwowa mata antyzmęczeniowa o
miękkim piankowym podłożu i trwałej powierzchni
antypoślizgowej. • Rowkowa powierzchnia
zapewnia większą przyczepność obuwia. • Dolna
piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort
dla stóp. • Fazowane krawędzie redukują ryzyko
potknięcia i ułatwiają dostęp dla wózków. •
Dostępna jako pojedyncza mata lub w rolkach.
• Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem
z pianki (stapiana na gorąco, nieklejona) •
Wysokość produktu: 12,5 mm

wymiary

czarny

0,6 m x 0,9 m

FA010001

0,9 m x 1,5 m

FA010002

0,9 m x 3 m

FA010003

0,9 m x 15,3 m
0,9 m x metr bieżący

FA010004
FA010004C

Senso Dial

Dwuwarstwowa mata
antyzmęczeniowa
Antyzmęczeniowa mata podnosząca
bezpieczństwo pracowników. • Piankowe
podłoże sprzyja redukcji zmęczenia.
• Gumowa górna warstwa skutecznie
zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. • Trwała
i odporna na rozlany olej. • Wzmacniane
krawędzie. • Materiał: SBR/NBR warstwa
wierzchnia, podkład z pianki EPDM •
Wysokość produktu: 10 mm

wymiary
1 m x 10 m

Senso Dial ESD

Dostępna wersja ESD
strona 33

1 m x metr bieżący (maks. 10 m)
1,2 m x 10 m
1,2 m x metr bieżący (maks. 10 m)

czarny
SN010002
SN010002C
SN010003
SN010003C

0,6 m x 1 m

SN010004

1 m x 1,5 m

SN010005

Rozmiar specjalny

SD1

Diamond Tread

wymiary

Redukuje zmęczenie pracowników na stanowiskach spawalniczych

0,6 m x 0,9 m

Wyjątkowe właściwości antyzmęczeniowe dla wymagających stanowisk spawalniczych. •
Wytrzymała górna powierzchnia o wysokiej odporności ogniowej, spodnia piankowa część
zapewnia amortyzację dla stóp. • Idealne rozwiązanie na stanowiska spawalnicze i do
innych wymagających zastosowań przemysłowych. • Trudnopalna górna powierzchnia
(przetestowana zgodnie z BS EN 13501-1) - iskry spawalnicze nie stanowią problemu. • Do
luźnego ułożenia - może być łatwo przenoszona. • Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko
potknięcia. • Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z pianki (stapiana na gorąco,
nieklejona) • Wysokość produktu: 15 mm

czarny
DTB010001

0,9 m x 1,5 m

DTB010002

0,9 m x 18,3 m

DTB010003

0,9 m x metr bieżący

DTB010003C

Marble Mat

Stylowa mata antyzmęczeniowa
o teksturze imitującej marmur
Wzór imitujący marmur świetnie dopasowuje
się do niemal każdego wystroju wnętrza. •
Idealne rozwiązanie do miejsc, w których
istotny jest wygląd i funkcjonalność – np.
sklepy i salony fryzjerskie. • Piankowe
podłoże redukuje zmęczenie podczas
całodziennej pracy. • Trwała górna
powierzchnia zapewnia długą żywotność
przy normalnym użytkowaniu. • Do
wymagających zastosowań przemysłowych.
• Fazowane krawędzie zmniejszają
ryzyko potknięcia. • Materiał: Winylowa
powierzchnia z podkładem z pianki (klejona)
• Wysokość produktu: 12,5 mm

wymiary

MT010001

0,9 m x 1,5 m

MT010002

0,9 m x 3 m
0,9 m x metr bieżący
0,9 m x 18,3 m
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czarny

0,6 m x 0,9 m

MT010004
MT010003C
MT010003

13
Bubblemat

Skuteczna mata antyzmęczeniowa o
specjalnej bąbelkowej powierzchni
Mata o podniesionej strukturze bąbelkowej stymulująca krążenie w
stopach i w nogach. • Skuteczna amortyzacja poprawia komfort
pracy w pozycji stojącej. • Gotowe maty na stanowiska pracy i
systemy płytek na długie linie produkcyjne. • Materiał: Standard:
guma naturalna. Nitryl: guma nitrylowa.
• Wysokość produktu: 14 mm
wymiary

czarny

czarny/żółty czarny (nitryl)

0,6 m x 0,9 m - mata standardowa

BF010001

BF010701

BF010001N

0,9 m x 1,2 m - mata standardowa

BF010002

BF010702

BF010002N

0,6 m x 0,9 m - moduł boczny

BF010003

BF010703

BF010003N

0,6 m x 0,9 m - moduł środkowy

BF010004

BF010704

BF010004N

0,9 m x 1,2 m - moduł boczny

-

BF010705

-

0,9 m x 1,2 m - moduł środkowy

-

BF010706

-

Bubblemat Connect

Płytki systemowe o znakomitych
właściwościach antypoślizgowych
Trwała mata antyzmęczeniowa. • Wypukła
bąbelkowa powierzchnia pobudza krążenie
krwi i redukuje zmęczenie. • Elastyczny
system modułowy pozwala pokryć
powierzchnię o dowolnym kształcie. •
Miękki, ale wytrzymały materiał gumowy
zapewnia ochronę przed niekorzystnym
wpływem zimnych, twardych betonowych
podłóg. • Materiał: Guma naturalna •
Wysokość produktu: 13,5 mm
wymiary

czarny

czarny/żółty

0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy

BF010007

-

0,5 m x 0,5 m - moduł boczny

BF010008

BF010708

0,5 m x 0,5 m - moduł narożny

BF010009

BF010709

Comfort-Lok

Skuteczna redukcja zmęczenia dla pracowników
na liniach produkcyjnych i na stoiskach
Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa na stanowiska pracy stojącej. •
Dostępna jako standardowa mata na stanowiska pracy lub w systemie
modułowym do pokrycia większych obszarów. • Odporność
na oleje i tłuszcze czyni ją idealnym rozwiązaniem dla zakładów
gastronomicznych. • Nadaje się do pracy w wysokich temperaturach.
• Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. •
Materiał: Guma naturalna/25% nitrylowa
• Wysokość produktu: 12 mm

wymiary

czarny

0,7 m x 0,8 m - mata standardowa

CL010004

0,7 m x 0,8 m - moduł środkowy

CL010002

0,7 m x 0,8 m - moduł boczny

CL010001

Rampmat

Redukcja zmęczenia i izolacja od
zimnych betonowych podłóg
Ekonomiczna antyzmęczeniowa
mata stanowiskowa do ogólnych
zastosowań przemysłowych. •
Wypukła faktura zapewnia doskonałe
właściwości antypoślizgowe. • Otwory
drenujące skutecznie gromadzą
luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają
odprowadzanie rozlanych cieczy pod
matę. • Wykonana z trwałej i odpornej
na zużycie gumy. • Przetestowana pod
kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. •
Materiał: Mieszanka gumowa zawierająca
>50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
• Wysokość produktu: 14 mm

wymiary

czarny

0,9 m x 1,5 m

RP010001

0,8 m x 1,2 m

RP010002

High-Duty

Antyzmęczeniowa mata do zaolejonych
stanowisk pracy w pozycji stojącej
Wygodna i komfortowa alternatywa dla zimnych i twardych
podłóg. • Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane
ciecze i wióry. • Wykonane ze specjalnej gumowej mieszanki
dla zwiększenia odporności na oleje i chemikalia. • Dostępna
jako standardowa mata z krawędziami lub w wersji modułowej do
pokrycia większych obszarów. • Faktura powierzchni zapewnia
doskonałą przyczepność. • Przetestowana pod kątem poślizgnięć
zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Guma naturalna/25% nitrylowa •
Wysokość produktu: 12 mm
wymiary
0,9 m x 1,5 m

czarny
HI010001

HI010002

HI010003

HI010004

HI010005

High-Duty Grit

Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe
i wyjątkowa przyczepność
Zmniejsza uczucie zmęczenia i zapobiega poślizgnięciom. • Specjalnie
zaprojektowana podniesiona struktura maty zapewnia wyjątkowe
właściwości antypoślizgowe. • Kompozycja materiałów zapewnia
wysoką odporność na chemikalia, oleje i tłuszcze. • Zmniejsza uczucie
zmęczenia podczas stania na zimnych twardych posadzkach. •
Otwory skutecznie odprowadzają rozlane ciecze. • Przetestowana pod
kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Guma naturalna •
Wysokość produktu: 13 mm
wymiary
0,9 m x 1,5 m
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czarny
HI010001G
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Komfort pracy w Hotter Shoes
Hotter Shoes to znana brytyjska marka obuwia o ugruntowanej pozycji
na rynku, będąca synonimem komfortu i stylu. Firma z siedzibą
w Lancashire, dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom stworzyła
jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji obuwia na świecie.
Dziś jest największym producentem obuwia w Wielkiej Brytanii.
Maty antyzmęczeniowe Orthomat® Standard zostały niedawno
zainstalowane w zakładzie produkcyjnym Hotter’a.
W przypadku marki takiej jak Hotter, „komfort” jest nieodłączną
częścią etosu firmy i katalizatorem koncepcji „Hotter Comfort”.
Dotyczy to również komfortu i dobrego samopoczucia pracowników
fabryki, którzy regularnie wykonują czynności wymagające długich
okresów pracy w pozycji stojącej.
„Jako producent najlepszej brytyjskiej marki obuwia
komfortowego, dbamy o to, aby także nasz personel
w działach produkcyjnych miał komfortowe środowisko pracy”
- komentuje Andrew Glover, Health, Safety & Facilities Manager
CMIOSH.
Wyjaśniając powody decyzji o instalacji mat antyzmęczeniowych
w zakładzie produkcyjnym Hotter’a, Andrew mówi:

“Badania przeprowadzone wśród naszych
pracowników dały nam jasną informację, że
osoby wykonujące powtarzające się czynności
w statycznej pozycji były dwukrotnie częściej
nieobecne z powodów wynikających z ich trybu
pracy (takich jak zmęczenie, ból stóp i mięśni),
w porównaniu do osób ze stanowisk
wymagających chodzenia i częstej zmiany pozycji.”

W eBooku COBA Europe #WstańDlaZdrowia zalecamy, aby
„więcej ruszać się” dla zdrowia.
„Nasze ciała potrzebują ruchu, a praca mięśni przynosi korzyści
naszym stawom, układowi krążenia i sercu. Wiele dolegliwości
wynikających z długotrwałego stania w pozycji statycznej,
takich jak: bóle, sztywność stawów i choroby reumatyczne, jest
wynikiem zbyt małej ilości ruchu podczas czynności związanych
z pracą.”

Stosowanie mat antyzmęczeniowych, które w połączeniu
z mikroprzerwami i częstymi zmianami pozycji są najlepszym
rozwiązaniem dotyczącymi odpoczynku pracowników firmy
Hotter.

Dowiedz się więcej na cobaeurope.pl

Solid Fatigue-Step

Redukcja zmęczenia na dużych
i zaolejonych posadzkach
Połączone płytki tworzą komfortową
powierzchnię redukującą zmęczenie.
• Odporne na temperaturę do 160°C
i stopione szkło. • Pojedyncze płytki
mogą być łatwo usuwane i wymieniane.
• Przetestowane pod kątem poślizgnięć
- szczegóły w specyfikacji technicznej.
• Płytki dostępne są w dwóch opcjach:
Standard oraz Nitryl/B1. • Wersja Nitryl ma
doskonałą odporność na oleje, chemikalia
i tłuszcze. • Wersja B1 przetestowana
zgodnie z BS EN 13501 - szczegóły w
specyfikacji technicznej. • Opcjonalnie:
wzmocnione żółte lub czarne krawędzie.
• Materiał: Wersja Standard - guma
naturalna/25% kauczuk nitrylowy; wersja
Nitryl/B1 - 100% kauczuk nitrylowy •
Wysokość produktu: 18 mm, 16 mm (B1)

wymiary
0,9 m x 0,9 m

czarny

nitryl (B1)

ST010001

ST010001B1

Fatigue-Step krawędzie

czarny

żółty

Wersja Żeńska 75 mm x 1 m

SS010002F

SS070002F

Wersja Męska 75 mm x 1 m

SS010002M

SS070002M

Wersja Żeńska nitryl 75 mm x 1 m SS010002FN SS070002FN
Wersja Męska nitryl 75 mm x 1 m SS010002MN SS070002MN
Wersja Żeńska nitryl 75 mm x 1 m SS010002B1F SS070002B1F
Wersja Męska nitryl 75 mm x 1 m SS010002B1MSS070002B1M

Fatigue-Step

Redukcja zmęczenia na dużych, mokrych i zaolejonych posadzkach
Połączone płytki tworzą antyzmęczeniową powierzchnię, do stosowania w szczególności w
mokrych lub zaolejonych obszarach. • Miękkie, a jednocześnie sprężyste gumowe płytki
podłogowe. • Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze. • Bardzo dobre
właściwości antyzmęczeniowe do długotrwałej pracy na stojąco. • Główne płytki dostępne
w dwóch opcjach: (1) Standard (2) Nitryl • Wersja Nitryl ma doskonałą odporność na
oleje, chemikalia i tłuszcze. • Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
• Opcjonalnie: wzmocnione żółte lub czarne krawędzie. • Materiał: Mieszanka gumowa
zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu • Wysokość produktu: 18 mm

wymiary

standard

nitryl

0,9 m x 0,9 m

SS010001

SS010007

Fatigue-Step Grit Top

Antyzmęczeniowa mata o wyjątkowej przyczepności
Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe, nawet w
zaolejonych obszarach. • Niezwykle wytrzymałe płytki systemowe do wymagających
obszarów. • Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze. • Produkowane
z nitrylu o doskonałej odporności na oleje i chemikalia. • Przetestowana pod kątem
poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Mieszanka gumowa zawierająca >50%
tworzywa pochodzącego z recyklingu • Wysokość produktu: 18 mm
wymiary
0,9 m x 0,9 m
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czarny
SS010001G
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NOWOŚĆ
Fatigue Lock

Średniej wielkości płytki modułowe klasy premium
o właściwościach antyzmęczeniowych
Ta wyjątkowo gruba płytka zapewnia komfort i redukcję zmęczenia podczas pracy w pozycji
stojącej. • Precyzyjnie wykończone płytki łączone bezspoinowo pozwalają uzyskać głądką
powierzchnię podłogi. • Standardowe rozmiary płytek pozwalają na łatwe rozplanowanie
montażu. • Mogą być użyte do pokrycia stanowisk pracy o dużym lub nieregularnym
kształcie. • Wykonane z gumy zapewniającej trwałość, właściwości antypoślizgowe i
odporność na uderzenia. • Wersja płytek z otworami jest idealna dla mokrych miejsc pracy
wymagających drenażu. • Różne wersje mogą być użyte w jednym projekcie. • Fazowane
krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia, dostępne w kolorze czarnym lub żółtym. •
Łatwe czyszczenie za pomocą myjki strumieniowej lub węża. • Przetestowana pod kątem
poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Guma zawierająca 25% kauczuku nitrylowego
• Wysokość produktu: 24 mm
wymiary

czarny

0,5 m x 0,5 m (pełna)

FLS010001

0,5 m x 0,5 m (z otworami)
krawędzie

FL010001
czarny

żółty

FLC010003

FLC070003

męska krawędź

FLE010002M

FLE070002M

żeńska końcówka

FLE010002F

FLE070002F

krawędź narożna

COBAelite® Bubble

Połączenie skutecznych
właściwości antyzmęczeniowych
z wysoką wytrzymałością
Zwiększa komfort podczas pracy na
stojąco. • Podniesiona powierzchnia
stymuluje krążenie i ruchy stóp. •
Wysokiej jakości materiał zapewniający
dużą wytrzymałość. • Profilowane
krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
• Do luźnego ułożenia - szerokie
zastosowanie na wielu stanowiskach
pracy. • Przetestowana pod kątem
odporności ogniowej zgodnie z BS
EN 13501-1. • Materiał: Poliuretan •
Wysokość produktu: 15 mm

wymiary
0,6 m x 0,9 m

COBAelite ESD
®

0,9 m x 1,2 m
Rozmiar specjalny (m2)

czarny
SE010001
SE010003
SE010010

Dostępna wersja ESD
strona 32

COBAelite® Diamond

Wytrzymała antyzmęczeniowa
mata o wzorze diamentowym
Zwiększa komfort podczas pracy na stojąco.
• Wysokiej jakości antyzmęczeniowa mata
o wzorze diamentowym. • Najwyższej
jakości materiał zapewnia trwałość maty.
• Wzmocnione krawędzie redukują ryzyko
potknięcia. • Standardowo dostarczane
z dobrze widocznymi żółtymi krawędziami.
• Układane luzem - z łatwością może być
instalowana na różnych stanowiskach pracy.
• Dostarczane jako pojedyncze maty na
stanowiska pracy. • Przetestowana pod
kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1. • Materiał: Poliuretan • Wysokość
produktu: 18 mm

wymiary
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,2 m
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czarny/żółty
SED010701
SED010702

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ
Hygimat

Rewolucyjna mata antyzmęczeniowa
Poprawia uczucie komfortu podczas pracy na stojąco. • Idealna do każdego stanowiska,
gdzie higiena jest kluczowa, np. opieka zdrowotna, produkcja żywności, catering,
hotelarstwo lub gastronomia. • Wykonana z rewolucyjnej „żelowej pianki” zapewniającej
trwałość i komfort użytkowania. • Materiał posiada dodatkowo właściwości antybakteryjne.
• Zamknięta konstrukcja sprawia, że żadne płyny nie mogą wniknąć w matę i zmienić jej
właściwości. • Wersja z otworami jest idealna dla mokrych miejsc pracy wymagających
drenażu. • Odporna na oleje. • Łatwe czyszczenie - można czyścić detergentem lub
sterylizować parą wodną. • Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS
EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Gumowana pianka żelowa •
Wysokość produktu: 17 mm ±1 mm

wymiary
0,6 m x 0,9 m (pełna)

czarny
HYS010001

0,9 m x 1,5 m (pełna)

HYS010002

0,9 m x 1,8 m (pełna)

HYS010003

0,6 m x 0,9 m (z otworami)

HYG010001

0,9 m x 1,5 m (z otworami)

HYG010002

0,9 m x 1,8 m (z otworami)

HYG010003

Poślizgnięcia na stanowiskach pracy: Traktuj je serio
W całej Europie poślizgnięcia w miejscach pracy są prawdziwym
problemem. To nie tylko skręcenia i stłuczenia. Poślizgnięcia
bardzo często są przyczyną złamań kości lub innych wewnętrznych
urazów. W najbardziej skrajnych przypadkach poślizgnięcia mogą
kończyć się śmiercią. Poślizgnięcia są szczególnie niebezpieczne,
jeśli osoba spada na ostry lub poruszający się przedmiot, upada
z wysokości lub wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią bądź
chemikaliami.

Co można zrobić?
Utrzymywanie czystości jest niezbędne, podobnie jak edukowanie
pracowników w kwestii zagrożeń. Należy dopilnować, by podłogi
były regularnie czyszczone i konserwowane, a więc wolne od
zanieczyszczeń, co powinno znacząco zmniejszyć ryzyko poślizgu.
Na podłodze nie powinno być też żadnych kabli. Bezpieczeństwo
podłogi powinno być często oceniane w ramach regularnych ocen
ryzyka.

Jakie są przyczyny?
To przede wszystkim oleje, smary, wycieki chemiczne itp. Ale
nie tylko rozlane płyny sprawiają, że powierzchnie podłóg są
niebezpieczne. Wióry, proszek i inne luźne zanieczyszczenia
mogą działać jak szklane kulki na powierzchni podłogi. Ponadto,
nierówne i źle utrzymane powierzchnie podłogowe również
zwiększają ryzyko poślizgu lub potknięcia się.

Specjaliści ds. BHP posiadają przydatne wskazówki dla oceny
ryzyka, a także oferują narzędzie oceny ryzyka poślizgu (ang.
Slips Assessment Tool – SAT). Należy starannie rozważyć wszelkie
zagrożenia. Inicjowanie działań zapobiegawczych, takich jak
montaż maty, podłogi lub powłoki antypoślizgowej może znacząco
poprawić bezpieczeństwo pracowników. Trzeba także upewnić się,
czy obszar jest dobrze oświetlony.

W Wielkiej Brytanii poślizgnięcia,
potknięcia i upadki są najczęstszą
przyczyną wypadków bez skutku
śmiertelnego w miejscu pracy. Wiele
z nich prowadzi do poważnych
obrażeń. Według raportu RIDDOR
90% wszystkich zgłoszonych
przypadków skutkowało złamaniami.
Badania przeprowadzone w latach
2017/18 pokazały, że wśród 555 tys.
zgłoszonych incydentów aż
135 tys. skutkowało ponad 7-dniową
nieobecnością w pracy.3

Zagrożone
sektory
Służba zdrowia, edukacja, produkcja
jedzenia i napojów, gastronomia
i hotelarstwo, produkcja (ogólnie),
budowa i utrzymanie fabryk,
przemysł, budownictwo
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34 000 €

szacunkowy koszt dla
społeczeństwa (np. UK) w przypadku
urazu w miejscu pracy, którego
skutkiem jest nieobecność
przez 7 lub więcej dni2

31%

urazów bez skutku
śmiertelnego w latach
2017-18 w UK zaliczono
do kategorii poślizgnięć,
potknięć i upadków1

1
Źródło: RIDDOR, Reporting of Injuries,
Diseases and Dangerous Occurrences
Regulations 2Źródło: HSE Cost Model Great
Britain 2016/17 3Źródło: The Labour Force
Survey 2018/18

Czy wiesz, że...?

Wybierz odpowiedni
produkt
Wybierz produkt najlepiej dopasowany do
potrzeb - skorzystaj z Mats in Mind, naszej
pomocnej aplikacji mobilnej do doboru
produktów.
Pobierz Mats in Mind za darmo
z App Store lub Google Play!
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K-Mat

Antyzmęczeniowa mata
redukująca poślizgnięcia
w obszarach zagrożonych
rozlaniem tłustych cieczy
Mata z gumy nitrylowej do obszarów
podatnych na drobne zanieczyszczenia
(np. wióry). • Dodatek nitrylu dla wysokiej
odporności na oleje i chemikalia. • Idealna
do zakładów produkcji i przetwórstwa
żywności, wyjątkowa odporność na tłuszcze i
detergenty. • Łatwe czyszczenie - możliwość
prania automatycznego. • Podniesiony
wzór powierzchni dla uzyskania wyjątkowej
odporności na poślizg (przetestowana zgodnie
z DIN 51130). • Otwory drenujące ułatwiają
odprowadzanie rozlanych cieczy i drobnych
zanieczyszczeń. • Materiał: Guma nitrylowa
• Wysokość produktu: 9 mm

wymiary
0,92 m x 1,53 m

COBAscrape

Mata o wysokiej przyczepności na stanowiska
zagrożone rozlaniem olejów lub chemikaliów
Wytrzymała mata zaprojektowana do redukcji poślizgnięć na
zaolejonych lub tłustych powierzchniach. • Wypukła faktura
zapewnia dodatkową przyczepność obuwia. • Otwarta struktura
ułatwia odprowadzanie płynów z powierzchni maty. • Zwiększa
komfort pracy na stojąco, do szerokiego zastosowania. • Odporna
na zużycie w obszarach narażonych na działanie olejów, tłuszczów
i chemikaliów - dłuższa żywotność. • Pojedyncza mata to szybki
i prosty sposób na zmniejszenie liczby wypadków wynikających
z poślizgnięcia się. • Fazowane krawędzie redukują ryzyko
potknięcia. • Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN
51130. • Materiał: Guma nitrylowa • Wysokość produktu: 6 mm

wymiary
0,85 m x 0,75 m

czarny
CS010001

0,85 m x 1,5 m

CS010002

0,85 m x 3 m

CS010003

1,1 m x 1,7 m

CS010004

czarny
KM010001

Worksafe

Skuteczna mata antypoślizgowa
na tłuste powierzchnie
Zwiększa komfort podczas długotrwałej pracy na stojąco.
• Wysoka wytrzymałość sprawia, że sprawdza się w wielu
przemysłowych obszarach - do wyboru dwie wersje. • Niebieska
wersja olejoodporna jest idealna do stanowisk pracy, gdzie istnieje
ryzyko poślizgnięcia na tłustej lub zaolejonej powierzchni. • Otwory
wyłapują rozlane ciecze i drobne zanieczyszczenia. • Skutecznie
zmniejsza ryzyko poślizgu w miejscach, w których najczęściej
dochodzi do rozlania cieczy. • Fazowane krawędzie wokół maty
zabezpieczają przed potknięciami. • Przetestowana pod kątem
poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Mieszanka gumowa
zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu •
Wysokość produktu: 12 mm
wymiary
0,9 m x 1,5 m

czarny

niebieski

SW010001

SW020001

COBAdeluxe

Wysoki komfort i bezpieczeństwo w trudnych warunkach
Wysoki komfort i bezpieczeństwo podczas pracy na stojąco. • Gruba
wytrzymyła mata amortyzująca upadki. • System łączników pozwala
na szybkie pokrycie większych obszarów. • Produkowana z odpornej
na zużycie gumy, co przedłuża jej żywotność. • Doskonałe właściwości
antypoślizgowe na mokrej powierzchni. • Otwory drenujące ułatwiają
odprowadzanie rozlanych cieczy - idealna dla mokrych obszarów.
• Dostępna w formie pojedynczej maty lub płytek modułowych do
pokrycia większych obszarów. • Zaleca się stosowanie opcjonalnych
krawędzi, aby zmniejszyć ryzyko potknięć. • Przetestowana pod
kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Guma naturalna •
Wysokość produktu: 18,5 mm

wymiary

czarny

1 m x 1,5 m

DM010002

łączniki
krawędzie
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DM010003
czarny

żółty

krawędź - długa 1565 mm x 50 mm

P240-L1093-C09

P240-L1093-C09-YE

krawędź - krótka 1074 mm x 50 mm

P240-L1092-C09

P240-L1092-C09-YE
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Unimat

Uniwersalny gumowy dywanik z
drenażem na mokre stanowiska
Uniwersalny gumowy dywanik. • Otwory drenujące
skutecznie odprowadzają rozlane ciecze pod matę. •
Pomaga zapobiegać poślizgnięciom w mokrych i zaolejonych
obszarach. • Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie. •
Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
• Materiał: Mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa
pochodzącego z recyklingu • Wysokość produktu: 10 mm

wymiary

czarny

1mx5m

UM010001

1 m x 10 m

UM010002

DeckStep

Wielozadaniowa winylowa
mata prążkowana do
zastosowań przemysłowych

NOWOŚĆ

Tworzy pracownikom dodatkową warstwę
nad podłogą. • Zmniejsza ryzyko
poślizgnięcia izolując stopy od rozlanych
płynów. • Zapewnia dużo bardziej
komfortową powierzchnię stojącą niż beton. •
Teksturowana powierzchnia zabezpiecza przed
poślizgnięciami. • Elastyczna i lekka - łatwa
do przenoszenia i utrzymania w czystości. •
Stapiane taśmy dla większej wytrzymałości. •
Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie
z DIN 51130. • Materiał: PVC • Wysokość
produktu: 11,5 mm ±0,5 mm

wymiary
0,6 m x 10 m
0,6 m x metr bieżący
1,0 m x 10 m
1,0 m x metr bieżący
1,2 m x 10 m
1,2 m x metr bieżący

czarny

niebieski

czerwony

zielony

szary

DS010610

DS020610

DS030610

DS040610

DS060610

DS010610C

DS020610C

DS030610C

DS040610C

DS060610C

DS011010

DS021010

DS031010

DS041010

DS061010

DS011010C

DS021010C

DS031010C

DS041010C

DS061010C

DS011210

DS021210

DS031210

DS041210

DS061210

DS011210C

DS021210C

DS031210C

DS041210C

DS061210C

COBAmat®

Nasza pierwsza oryginalna mata bezpieczna,
nadal skuteczna po 40 latach
Oryginalna, uniwersalna mata bezpieczna klasy premium, szeroko
stosowana obecnie w przemyśle. • Idealny wybór na długie linie
produkcyjne lub do pokrycia podłóg na antresoli. • Dostępna w 4
kolorach i 4 opcjach wielkości otworów. • Przeplatana struktura (a nie
stapiana) zwiększa elastyczność i zmniejsza ryzyko pękania. • Faktura
o wzorze krzyżowym redukuje poślizgnięcia. • Przetestowana pod
kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć
zgodnie z DIN 51130. • Materiał: PVC • Wysokość produktu: 12 mm

Wersja

Light

Inter

Standard

Heavy

COBAmat® Workstation

Specjalna wersja COBAmat ® o wyjątkowych
właściwościach antypoślizgowych
Wszystkie zalety COBAmat® w jednej winylowej macie. •
Ostrzegawcze żółte fazowane krawędzie na całej długości
ograniczają ryzyko potknięcia się i wyraźnie wyznaczają strefy.
• Wersja ze standardowymi wielkościami otworów skutecznie
wychwytuje wióry i drobne zanieczyszczenia. • Opcja heavy wielkość otworów: 22 mm x 10 mm. • Przetestowana pod kątem
odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie
z DIN 51130. • Materiał: PVC • Wysokość produktu: 12 mm
wymiary
0,6 m x 1,2 m

Standard
WS010701

1 m x 1,5 m

WD010702

WS010702

1,2 m x 1,8 m

WD010703

WS010703

Standard
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Heavy
WD010701

Heavy

czarny

niebieski

czerwony

zielony

Light (Wielkość otworów: 30 mm x 30 mm.)

CO01

CO02

CO03

CO04

Standard (Wielkość otworów: 22 mm x 22 mm.)

CS01

CS02

CS03

CS04

Inter (Wielkość otworów: 30 mm x 10 mm.)

CE01

CE02

CE03

CE04

Heavy (Wielkość otworów: 22 mm x 10 mm.)

CD01

CD02

CD03

CD04

25

40 lat COBAmat®

Gdzie to wszystko się zaczęło...
W 2019 roku mija 40 lat od momentu, gdy COBAmat pojawiła się na
rynku. W 1979 roku maty bezpieczeństwa były bardzo nowatorską
koncepcją. Pracownicy fabryk używali kartonów lub drewnianych
podkładek jako powierzchni izolującej stopy od zimnych
betonowych podłóg. COBAmat zmieniła wszystko.
W tamtym czasie COBA Europe jeszcze nie istniała. Nowy zakład
produkcji mat był częścią COBA Plastics Ltd, uznanego producenta
wytłaczarek termoplastycznych, dostarczającego produkty do
różnych sektorów, od motoryzacyjnego, przez medyczny, po
opakowaniowy. Zawsze innowacyjna, COBA zauważyła możliwość
innego zastosowania wytłaczarek z PVC.
Taśmy wytłaczanego PVC były ręcznie plecione w specjalny
sposób, dzięki czemu maty były bardziej wytrzymałe
i elastyczne w porównaniu z podobnymi dostępnymi produktami.
W ten sposób narodził się COBAmat (pod nazwą Airomat).

Spacer w obłokach
Informacje o nowej macie bezpieczeństwa zaczęły
szybko się rozchodzić.
Popyt na COBAmat szybko wzrastał. Klienci zauważyli
korzyści, jakie daje mata podczas stania na podłodze.
W broszurach informacyjnych zjawisko to nazwano
„spacerem w obłokach”.
COBAmat pojawił się w wielu miejscach: od posadzek
fabrycznych aż po ośrodki sportowe. Ludzie, którzy normalnie
stali na twardych, potencjalnie śliskich posadzkach, byli
zachwyceni produktem. Sprawił on, że pozycja stojąca
stała się bardziej komfortowa, a powierzchnia podłogi
bezpieczniejsza.
Dziś COBA Europe może pochwalić się ponad 100 produktami
bezpieczeństwa podłogowego, zakładami
w 7 krajach i globalną siecią dystrybutorów.
COBAmat – innowacyjny produkt, który zapoczątkował
to wszystko, jest nadal produkowany w Wielkiej Brytanii
i pozostaje jedną z naszych najpopularniejszych mat
bezpieczeństwa.

Tough Deck

Płytki wytwarzane z materiałów pochodzących z
recyklingu, z otworami drenującymi, na stanowiska pracy
Antypoślizgowe podkłady do obszarów o wysokiej wilgotności.
• Odpowiednia wysokość produktu i duże otwory drenujące
pozwalają na skuteczne odprowadzenie wody. • Ekonomiczny i
jednocześnie bardzo trwały system podłogowy. • Samodzielna
prosta instalacja za pomocą specjalnych złączy. • Zapewnia
podstawowe właściwości antyzmęczeniowe. • Przetestowana pod
kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Guma i plastik
pochodzące z recyklingu • Wysokość produktu: 20 mm

wymiary

czarny

0,48 m x 0,48 m

TDT010001

krawędzie
narożniki (pakowane po 4)

czarny

żółty

TDC010001

TDC070001C

żeńska fazowana krawędź 0.48 m x 0.18 m

TDE010001F

TDE070001F

męska fazowana krawędź 0.48 m x 0.18 m

TDE010001M

TDE070001M

NOWOŚĆ
Work Deck

Wyjątkowo wytrzymały system płytek podłogowych
Wyjątkowo wytrzymały system modułowych płytek podłogowych.
• Idealny do wymagających przemysłowych stanowisk. •
Wytrzymuje obciążenie wózków widłowych i „paleciaków”. •
Otwarta konstrukcja wychwytuje zanieczyszczenia i zapewnia
skuteczne odprowadzenie rozlanych cieczy, zapewniając suchą i
czystą górną powierzchnię. • Materiał: Polietylen niskiej gęstości
(LDPE) • Wysokość produktu: 25 mm

niebieski

pomarańczowy
wymiary
moduł 0,6 m x 1,2 m
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zielony

czarny
niebieski

zielony

pomarańczowy

czarny

WD020001

WD040001

WD170001

WD010001

krawędź 0,6 m x 0,12 m

WD020002

WD040002

WD170002

WD010002

narożnik 112 mm x 112 mm

WD020003

WD040003

WD170003

WD010003
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COBArib

Wykładzina antypoślizgowa o rowkowanej
powierzchni na stanowiska pracy i stoły warsztatowe
Do szerokiego stosowania w przemyśle - od mat podłogowych po
akcesoria na stoły warsztatowe. • Struktura rowkowa zwiększa
przyczepność i zapewnia lepsze właściwości antypoślizgowe. •
Stanowi osłonę dla stołów warsztatowych, amortyzuje uderzenia
narzędzi i aparatury. • Stosowana także do zabezpieczenia
produktów w strefie pakowania i podzespołów na stanowiskach
montażowych. • Pomocna przy tworzeniu izolacji akustycznej. •
Materiał: Naturalna guma • Wysokość produktu: 3 mm lub 6 mm
Standard
wymiary
0,9 m x 10 m
0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 10 m

3 mm

6 mm

RR010010

RR010030

RR010010C RR010030C
RR010020

1,2 m x metr bieżący

RR010040

RR010020C RR010040C

Solid Vinyl

Wielozadaniowa mata winylowa o
teksturowanej powierzchni
Ekonomiczne pokrycie podłogi do różnych zastosowań. Idealne,
gdy wymagany jest cienki winylowy produkt. • Uniwersalna,
może być stosowana na podłogach lub na stołach roboczych.
• Charakterystyczny piramidowy wzór zapewnia właściwości
antypoślizgowe, zapewniając bezpieczeństwo personelu i sprzętu.
• Doskonała odporność na działanie środków chemicznych. •
Dobre właściwości w zakresie izolacji akustycznej. • Materiał: PVC
• Wysokość produktu: 3 mm
wymiary

czarny

1,22 m x 5 m

SV010001

1,22 m x 10 m

SV010002

Wide
wymiary
0,9 m x 10 m
0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 10 m
1,2 m x metr bieżący

3 mm

6 mm

RR010010W

RR010030W

RR010010WC

RR010030WC

RR010020W

RR010040W

RR010020WC

RR010040WC

COBAdot

Prosty w montażu sposób
na renowację podłogi
Uniwersalna gumowa wykładzina
podłogowa. • Powierzchnia monetowa
to praktyczny i elegancki wybór dla
budynków przemysłowych i komercyjnych.
• Wersja nitrylowa zalecana dla lokalizacji
zaolejonych, tłustych lub narażonych
na działanie środków chemicznych. •
Zwiększa przyczepność, redukuje ryzyko
poślizgnięcia. • Łatwość montażu
minimalizuje czas przestoju - możliwość
luźnego ułożenia lub przyklejenia do
podłogi. • Materiał: Wersja Standard naturalny/syntetyczny kauczuk; wersja Nitryl
- naturalny/nitrylowy kauczuk • Wysokość
produktu: 3 mm lub 4,5 mm

wymiary
1,2 m x 10 m (3 mm)
1,2 m x metr bieżący (3 mm)
1,2 m x 10 m (4,5 mm)
1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)

COBAdot Vinyl

Trwała podłoga winylowa do pomieszczeń
handlowych i przemysłowych
Elastyczna wykładzina podłogowa o stylowo wyprofilowanej
powierzchni - daje estetyczny efekt wykończeniowy. • Praktyczne
rozwiązanie przy renowacji podłóg, do wielu różnych środowisk - od
laboratoriów i biur, po fabryki i sprzedaż. • Niewielka domieszka
tworzywa gumowego zapewnia odporność na rozdarcia i przedłuża
żywotność. • Materiał: PVC • Wysokość produktu: 2,5 mm

wymiary
1,2 m x 10 m
1,2 m x metr bieżący
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czarny

niebieski

CDS010001V

CDS020001V

CDS010001VC

CDS020001VC

czarny

czarny (nitryl)

szary

szary (nitryl)

CDS010001

CDN010001

CDS060001

CDN060001

CDS010001C CDN010001C CDS060001C CDN060001C
CDS010002

CDN010002

CDS060002

CDN060002

CDS010002C CDN010002C CDS060002C CDN060002C

29

NOWOŚĆ
SitePath

Szybkie i sprawne wyznaczanie specjalnych
stref i dróg komunikacyjnych
Lekka mata do łatwego montażu na budowie lub w fabryce.
• Elastyczny materiał może być układany na nierównych
powierzchniach. • Górna powierzchnia o wzorze blachy ryflowanej.
• Żołta barwa daje pewność, że drogi ruchu są dobrze widoczne.
• Łatwe czyszczenie za pomocą myjki strumieniowej lub węża. •
Dostarczana w długich rolkach dla łatwej instalacji. • Może być
ułożona luźno lub przyklejona do podłoża. • Niski profil zmniejsza
ryzyko potknięcia. • Materiał: PVC • Wysokość produktu: 2 mm
wymiary

żółty

1 m x 10 m

SP070001

1mx5m

SP070001C5

GripSafe

Wykładzina ochronna na stanowiska
montażowe - i nie tylko!
Antypoślizgowa wykładzina ochronna – elastyczność i łatwość
w docinaniu do dowolnego kształtu. • Utrzymuje przedmioty
na blacie bez konieczności stosowania dodatkowych podpór i
zacisków. • Do stosowania na stołach warsztatowych, półkach i
regałach. • Można stosować wewnątrz pojazdów, aby zapobiec
przemieszczaniu się ładunków podczas jazdy. • Możliwość
łatwego przycięcia pozwala dopasować wykładzinę do dowolnej
powierzchni. • Bardzo lekka - nie zwiększa wagi ławek i skrzynek
narzędziowych. • Wytrzymała, odporna na zużycie, z możliwością
prania automatycznego. • Materiał: Pianka PVC • Wysokość
produktu: 4 mm
wymiary

czarny

0,6 m x 1,2 m

GS010002

0,6 m x 10 m

GS010001

Idealna dla gastronomii i hotelarstwa
GripGuard

Wykładzina o wyjątkowych
właściwościach antypoślizgowych
Mata z powłoką mineralną tworzy ziarnistą powierzchnię,
zapewniającą wyjątkowe właściwości antypoślizgowe. •
Skutecznie zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się w warunkach
wilgotnych lub zaolejonych, gdzie najczęściej dochodzi do
wycieku płynu. • Wytrzymała i olejoodporna, idealna do użytku
wewnętrznego w przemyśle, jak również w innych środowiskach
pracy. • Łatwy montaż, idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy
szybko potrzebna jest ochrona podłogi. • Niski profil zmniejsza
ryzyko wypadków spowodowanych potknięciami. • Materiał:
Powłoka mineralna (tlenek glinu) z podłożem winylowym
• Wysokość produktu: 2,25 ±0,2 mm

wymiary
0,9 m x 6 m
0,9 m x metr bieżący
0,9 m x 1,5 m

30

czarny
GG010003
GG010003C
GG010002
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COBAswitch

Specjalistyczna mata bezpieczna do
obszarów pracy z wysokim napięciem
Zaprojektowana do stosowania w obszarze rozdzielnic
elektrycznych i w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim
napięciem do ochrony przed wyładowaniami. • Prążkowana
powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność dla butów. •
Guma ma skuteczne właściwości elektroizolacyjne (sprawdź
indywidualną próbę napięciową). • Wersja 6 mm przebadana pod
napięciem 11 000 V przy napięciu roboczym 450 V. • Wersja 9,5
mm przebadana pod napięciem 15 000 V przy napięciu roboczym
650 V. • Wersja 9,5 mm spełnia wymagania normy BS921:1976. •
Materiał: Guma naturalna na bazie polimeru • Wysokość produktu:
6 mm lub 9,5 mm

wymiary
0,9 m x 10 m (6 mm)
0,9 m x metr bieżący (6 mm)
1,2 m x 10 m (6 mm)
1,2 m x metr bieżący (6 mm)

6 mm

9.5 mm

SM010010

SM010030

SM010010C

SM010030C

SM010020

SM010040

SM010020C

SM010040C

Maty na stanowiska pracy
z wysokim napięciem
COBAswitch VDE

Zgodna z VDE wykładzina na stanowiska
pracy przy rozdzielnicach elektrycznych
Zgodna z VDE lekka wykładzina do pracy przy rozdzielnicach i w
pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem. • Materiał
chroni operatorów przed porażeniem prądem elektrycznym. •
Antypoślizgowa powierzchnia drobnorowkowa. • Przebadano
do 50 000 V według normy DIN EN 60243-1 (VDE 0303 część 21)
IEC 60243-2:1996. • Materiał: Mieszanka gumowa • Wysokość
produktu: 4,5 mm

wymiary

szary

1 m x 10 m (4,5 mm)
1 m x metr bieżący (4,5 mm)

COBAswitch BS EN: 61111

Mata elektroizolacyjna spełniająca
wymogi normy BS EN 61111:2009
Specjalistyczna mata elektroizolacyjna do ochrony pracowników
przed wyładowaniami elektrycznymi. • Zgodna z najnowszą
międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC 61111:2009 /BS EN
61111:2009. • Dedykowana do pracy przed tablicami rozdzielczymi
i urządzeniami wysokonapięciowymi. • Dostępne trzy grubości
spełniające różne klasy napięcia roboczego: klasa 0, klasa 2 i klasa
4. • Na spodzie maty dodana kolorowa taśma z informacją o
klasyfikacji maty. • Prążkowana powierzchnia zapewnia wygodne
chodzenie, zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i poprawia komfort
stania. • Materiał: Guma EPDM
• Wysokość produktu: 3 mm, 4 mm lub 5 mm

wymiary
1 m x 10 m (3 mm)
1 m x metr bieżący (3 mm)
1 m x 10 m (4 mm)
1 m x metr bieżący (4 mm)
1 m x 10 m (5 mm)
1 m x metr bieżący (5 mm)

numer produktu

Przebadana wg

Napięcie robocze

Napięcie maks.

SM010050

BS EN 61111:2009 klasa 0

1KV

10KV

SM010050C

BS EN 61111:2009 klasa 0

1KV

10KV

SM010060

BS EN 61111:2009 klasa 2

17KV

30KV
30KV

SM010060C

BS EN 61111:2009 klasa 2

17KV

SM010070

BS EN 61111:2009 klasa 4

36KV

50KV

SM010070C

BS EN 61111:2009 klasa 4

36KV

50KV

SM060010
SM060010C

Maty i akcesoria ESD
Wszystko, czego potrzebujesz do ochrony przed
wyładowaniami elektrostatycznymi

Wyładowania elektrostatyczne mogą być problemem w niektórych środowiskach pracy i stanowić
potencjalne zagrożenie dla elementów elektrycznych. Podłogi, krzesła, blaty i opakowania mogą tworzyć
ładunki elektrostatyczne, które po uwolnieniu do urządzenia elektronicznego zmieniają się w wyładowania
elektrostatyczne. Oferujemy szeroką gamę antystatycznych mat i akcesoriów podłogowych przetestowanych
w środowisku przemysłowym, które zapewniają ochronę pracowników i komponentów elektronicznych przed
szkodliwym działaniem elektryczności statycznej.

COBAstat®

Komfortowa mata antystatyczna na stanowiska suche
Komfortowa i wytrzymała mata do ochrony pracowników przed gromadzeniem się ładunków
elektrostatycznych. • Wersja ESD naszych popularnych mat z serii Orthomat®. • Mata
wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm. • Największa skuteczność przy
połączeniu z przewodem uziemiającym. • Testowana zgodnie z wymaganiami normy
EN14041 dotyczącymi odporności. • Rv: 1,1 x 107 Ω • Materiał: Pianka PVC o zamkniętych
komórkach • Wysokość produktu: 9 mm

wymiary
0,6 m x 0,9 m

szary
AS060001

0,9 m x 1,5 m

AS060002

0,9 m x 18,3 m

AS060003

0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m)

AS060003C

Dostępny kompletny
zestaw ESD
COBAelite® ESD

Antyzmęczeniowa mata o powierzchni
bąbelkowej do stanowisk pracy narażonych
na wyładowania elektrostatyczne
Dyssypatywna mata antyzmęczeniowa ESD zapewniająca komfort
i bezpieczeństwo. • Warstwa przewodząca wewnątrz maty chroni
pracowników i sprzęt. • Mata wyposażona w męski zatrzask
uziemiający 10 mm. • Spełnia lub przekracza wymagania normy
IEC61340-5-1 w zakresie odporności. • Rezystancja względem punktu
uziemienia (Rgp): 2,4 x 106 Ω. • Materiał: Poliuretan
• Wysokość produktu: 14 mm

wymiary
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czarny

0,6 m x 0,9 m

SE010001ESD

0,9 m x 1,2 m

SE010003ESD

Rozmiar specjalny

SE010010ESD
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Deckplate Anti-Static
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Odporna na zużycie dwuwarstwowa mata do
obszarów wrażliwych elektrostatycznie
Wytrzymała mata antyzmęczeniowa dla obszarów zagrożonych
wyładowaniami elektrostatycznymi. • Warstwa przewodząca
wewnątrz maty chroni pracowników i sprzęty. • Atrakcyjna
wizualnie powierzchnia o wzorze diametowym chroni przed
poślizgnięciami. • Mata wyposażona w męski zatrzask uziemiający
10 mm. • Testowana zgodnie z wymaganiami normy EN14041
dotyczącymi odporności. • Rv: 9,8 x 107 Ω • Materiał: Winylowa
górna powierzchnia z podłożem z pianki PVC (stapiana, nieklejona)
• Wysokość produktu: 14 mm

wymiary
0,6 m x 0,9 m

czarny
DPS010609

0,9 m x 1,5 m

DPS010915

0,9 m x 18,3 m

DPS010005

0,9 m x metr bieżący
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metr bieżący

DPS010005C
DPS010007
DPS010007C

Senso Dial ESD

Wytrzymała mata ESD do każdego środowiska
Trwała mata ESD zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. • Miękkie piankowe podłoże
zapewnia właściwości antyzmęczeniowe. • Fakturowana gumowa górna warstwa chroni
przed upadkiem na śliskich powierzchniach. • Wzmocnione krawędzie redukują potknięcia.
• Na zamówienie dostępna w wielu kształtach i rozmiarach. • Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x
109 Ω, zgodna z IEC 61340-4-1. • Materiał: SBR/NBR warstwa wierzchnia, podkład z pianki
EPDM • Wysokość produktu: 10 mm

wymiary
1 m x 10 m
1 m x metr bieżący (maks. 10 m)

czarny
SN010002
SN010002C

Benchstat

Trzywarstwowa mata ESD klasy premium
na stanowiska warsztatowe
Wysokiej jakości dyssypatywna mata antystatyczna. •
Teksturowana winylowa powierzchnia odporna na chemikalia i
uszkodzenia mechaniczne. • Wewnętrzna warstwa przewodząca
dla ochrony pracowników i sprzętu. • Miękkie podłoże zapewnia
komfortową powierzchnię do pracy. • Mata wyposażona w męski
zatrzask uziemiający 10 mm. • Spełnia lub przekracza wymagania
normy IEC61340-5-1 w zakresie odporności. • Rezystancja od
punktu do punktu (Rp-p): 3,1 x 107 Ω. • Rezystancja względem
punktu uziemienia (Rgp): 1,4 x 107 Ω. • Materiał: Potrójna warstwa
winylu z wbudowaną warstwą przewodzącą
• Wysokość produktu: 3,2 mm
wymiary

niebieski

niebieski

szary

0,6 m x metr bieżący (maks. 30 m)

IS020001C IS060001C

0,9 m x metr bieżący (maks. 30 m)

IS020002C IS060002C

1,2 m x metr bieżący (maks. 30 m)

IS020003C IS060003C

0,6 m x 1,2 m

IS020004

IS060004

0,6 m x 30 m

IS020001

IS060001

0,9 m x 30 m

IS020002

IS060002

1,2 m x 30 m

IS020003

IS060003

szary

HR Matting

Dwuwarstwowa wysokiej jakości mata stołowa ESD
Dyssypatywna mata antystatyczna o wysokiej trwałości. • Wytrzymała
winylowa powierzchnia odporna na ciecze i uszkodzenia mechaniczne.
• Lita, homogeniczna powierzchnia PVC z wbudowaną warstwą
przewodzącą, która stanowi ochronę dla pracowników i komponentów
przed wyładowaniami elektrostatycznymi. • Mata wyposażona w męski
zatrzask uziemiający 10 mm. • Spełnia lub przekracza wymagania
normy IEC61340-5-1 w zakresie odporności. • Rezystancja od punktu
do punktu (Rp-p): 7,8 x 107 Ω. • Rezystancja względem punktu
uziemienia (Rgp): 4,0 x 107 Ω. • Materiał: Lita jednorodna struktura z
winylu z warstwą przewodzącą • Wysokość produktu: 2,4 mm
wymiary

niebieski

0,6 m x 1,2 m

HR020001 HR060001

szary

1,2 m x 3 m

HR020002 HR060002

1,2 m x 15,3 m

HR020003 HR060003

1,2 m x metr bieżący (maks. 15,3 m)

HR020003CHR060003C
szary

niebieski

Zestawy ESD

Każdy zestaw zawiera:

•
•
•

Zestaw HR Matting

•
•

•

matę COBAstat – Rv: 1,1 x 107 Ω
męski zatrzask do podłączenia
przewodu uziemiającego
przewód uziemiający 2 m do maty
podłogowej
dwie opaski uziemiające na piętę buta
wtyczka uziemiająca do podłączenia
przewodu uziemiającego do gniazda

•
•
•

•
wymiary
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,5 m
0,9 m x metr bieżący
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Każdy zestaw zawiera:

Każdy zestaw zawiera:

Zestaw COBAstat
•
•

Zestaw Benchstat

szary
AS060001KEU
AS060002KEU
AS060003CKEU

matę Benchstat – Rp-p: 3,1 x 107 Ω
męski zatrzask do podłączenia
wspólnego przewodu uziemienia
opaska nadgarstkowa z zatrzaskiem
męskim 10 mm do połączenia
przewodu spiralnego
przewód spiralny z zatrzaskiem
męskim 10 mm i żeńskim 10 mm o
długości 1,8 m
przewód uziemiający z zatrzaskiem
męskim 10 mm i żeńskim 10 mm
włącznie z gniazdem bananowym 4
mm – długość 4,5 m
wtyczka uziemiająca do podłączenia
przewodu uziemiającego do gniazda

wymiary
0,6 m x 1,2 m
0,6 m x 1,5 m
1,2 m x metr bieżący

•
•
•

•

HR Matting – Rp-p: 7,8 x 107 Ω. Rgp:
4,0 x 107 Ω.
opaska nadgarstkowa z zatrzaskiem
męskim 10 mm do połączenia
przewodu spiralnego
przewód spiralny z zatrzaskiem
męskim 10 mm i żeńskim 10 mm o
długości 1,8 m
przewód uziemiający z zatrzaskiem
męskim 10 mm i żeńskim 10 mm
włącznie z gniazdem bananowym 4
mm – długość 4,5 m
wtyczka uziemiająca do podłączenia
przewodu uziemiającego do gniazda

niebieski

szary

IS020004KEU

IS060004KEU

0,6 m x 1,2 m

HR020001KEU HR060001KEU

IS020005KEU

IS060005KEU

1,2 m x 3 m

HR020002KEU HR060002KEU

IS020003CKEU IS060003CKEU

wymiary

niebieski

szary
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Mata przewodząca stołowa

Dwuwarstwowa antystatyczna mata gumowa
Dwuwarstwowa gumowa mata przewodząca z barwną górną
powierzchnią i czarnym podłożem. • Górna dyssypatywna
warstwa o grubości 0,5 mm. • Odporna na roztopioną cynę
lutowniczą, idealna do pracy z elektrycznymi podzespołami. • Mata
wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm. • Zgodna z IEC
61340-5-1. • Rezystancja od punktu do punktu (Rp-p): 5,2 x 107 Ω.
• Materiał: Guma • Wysokość produktu: 2 mm

wymiary
0,6 m x 1,2 m (2 mm)

szary

szary

zielony

CDR060004

CDR040004

zielony

Gumowa mata stołowa ESD

Ekonomiczna mata ESD na stoły robocze
Gumowa mata ESD wyposażona w zatrzask 10 mm. • Odporna
na roztopioną cynę lutowniczą, idealna do pracy z elektrycznymi
podzespołami. • Łatwa w utrzymaniu czystości gładka
powierzchnia. • Zgodna z IEC 61340-5-1. • Rezystancja od
punktu do punktu (Rp-p): 1,2 x 104 Ω. • Materiał: Guma •
Wysokość produktu: 2 mm
wymiary
0,6 m x 1,2 m (2 mm)

czarny
ESDB010005

Gumowa mata podłogowa ESD
Prosta i skuteczna ochrona przed
wyładowaniami elektrostatycznymi

Eliminuje konieczność stosowania gumowej maty podłogowej ESD z
czarnej gumy. • Ekonomiczne antystatyczne rozwiązanie. • Mata
wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm. • Zgodna z IEC
61340-5-1. • Rezystancja względem punktu uziemienia (Rgp): 6,5 x 104
Ω. • Materiał: Guma • Wysokość produktu: 3 mm
wymiary
0,6 m x 1,2 m (3 mm)

Mata przewodząca z
gumy neoprenowej
Wyjątkowo trwała mata
przewodząca

Wyjątkowo wytrzymała guma neoprenowa dla
wymagających obszarów. • Do stosowania
jako mata robocza ESD lub wytrzymała
antystatyczna mata podłogowa. • Odporna
na roztopioną cynę lutowniczą, idealna do
pracy z elektrycznymi podzespołami. • Mata
wyposażona w męski zatrzask uziemiający
10 mm. • Zgodna z IEC 61340-5-1. •
Rezystancja od punktu do punktu (Rp-p): 1,8
x 108 Ω. • Materiał: Guma neoprenowa •
Wysokość produktu: 2 mm

wymiary
0,6 m x 1,2 m (2 mm)

czarny
CBF010004

czarny
ESDF010005

Opaska nadgarstkowa
Wygodna i funkcjonalna
opaska uziemiająca

Elastyczna, w pełni regulowana opaska na
rękę o wzorze szydełkowym, wyprodukowana
w Wielkiej Brytanii. • Wplecione srebrne
włókna przewodzą ładunki, wygodne i
bezpieczne dla skóry. • Połączenie z
przewodem uziemiającym za pomocą
męskiego zatrzasku 10 mm. • Spełnia lub
przekracza wymagania normy IEC61340-5-1.

Uziemienie stopy

Odprowadza szkodliwe
ładunki elektryczne, zwiększa
bezpieczeństwo
System uziemiamiający dla pracowników,
do stosowania na odpowiedniej macie
lub podłodze. • W pełni regulowana,
lekka kostrukcja. • Klapka przewodząca
zapewnia wygodny i efektywny kontakt ze
skórą. • Zaleca się dwa uziemienia w celu
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ESD.

Wtyczka do podłączenia uziemienia

numer produktu

Opaska nadgarstkowa

HR000007

Uziemienie stopy

HR000008

Idealna do zastosowania jako punkt uziemiający mat (stołowych, podłogowych) i
personelu. Eliminuje ryzyko obrażeń pracowników i uszkodzenia sprzętu. • Współpracuje
z antystatyczną opaską przewodzącą. • Bezpieczna konstrukcja: trzpienie zasilające
wykonane z tworzywa sztucznego, a uziemiające z metalu. • Dostępna wersja brytyjska i
europejska. • Nie posiada rezystora, który jest zaintegrowany z przewodem uziemiającym.

Przewód spiralny

HR000006

Wspólny przewód uziemiający

HR000005

Wspólny przewód uziemiający

Przewód uziemiający
do mat podłogowych

Przewód spiralny

Zapobiega powstawaniu wyładowań
elektrostatycznych, które mogłyby
uszkodzić sprzęt. • Pasuje do zatrzasków
10 mm. • Łatwe połączenie z męskim i
żeńskim zatrzaskiem na obu końcach. •
Wyposażony w wewnętrzny rezystor 1 MΩ
ułatwiający pozbywanie się ładunków.

Przewód spiralny z polietylenu. •
Konstrukcja zapobiegająca plątaniu się. •
Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ
gwarantujący bezpieczeństwo operatora. •
Podłączanie za pomocą dwóch zatrzasków
10 mm. • Maksymalna długość: 1,8 m.

Bezpiecznie odprowadza ładunki

Zawiera zatrzask żeński 10 mm na jednym
końcu do połączenia z zatrzaskiem męskim
10 mm znajdujących się na wtyczce
uziemiającej i macie. • Zawiera zatrzask
męski i żeński 10 mm do podłączenia
do maty. • Gniazdo bananowe 4 mm
do podłączenia przewodu spiralnego
operatora. • Przewód o długości 4,5
m – wygodne podłączenie do wtyczki
uziemiającej.
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listwa

Standardowa wtyczka do połączenia maty ESD z systemem uziemiającym

Pomaga chronić sprzęt przed
wyładowaniami elektrostatycznymi

Przewód uziemiający 3 m

HR000011

Wtyczka wersja UE

HR000010

Do stosowania razem z opaską
nadgarstkową i akcesoriami
do uziemienia stopy
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Kilka słów o ESD
Wyładowanie elektrostatyczne (lub ESD) to gwałtowny przeskok
elektryczności pomiędzy dwoma naładowanymi elektrycznie
obiektami, powszechnie określany jako elektryczność statyczna.

Skutecznym rozwiązaniem są podłogowe i stołowe maty
antystatyczne o właściwościach przewodzących, które
odprowadzają ładunki z dala od podzespołów.

Zakłady, gdzie produkowane są części elektroniczne, centra
danych czy obszary, w których występują materiały łatwopalne
– to tylko przykłady miejsc, w których należy zachować
szczególną ostrożność w związku z ESD.

Aby zapewnić najwyższą ochronę, warto je stosować
w połączeniu ze specjalistycznymi akcesoriami ESD, takimi jak
przewody uziemiające czy opaski nadgarstkowe.

Ważne, aby pamiętać o różnicy pomiędzy matą antystatyczną ESD a matą do pracy z wysokim napięciem.

Rezystancja Ω

103 do 105

105 do 109

109 do 1012

> 1013

Rodzaj

przewodzący

rozpraszający

antystatyczny

izolacyjny

Funkcja

Brak początkowego
ładunku, zapewnia drogę
jego odprowadzenia.

Brak lub niski początkowy Ładunki są usuwane.
ładunek, zapobiega
wyładowaniom.

Izolatory i podstawowe
polimery, nie ESD.

4

4
5

2

2

3

1

3

1

Bezpieczne maty podłogowe ESD
Wybierz odpowiednią matę podłogową(1) dla swojego
stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
rezystancji (mierzonej w omach Ω).
Operatorom zaleca się użycie dwóch uziemień stopy(2),
wyposażonych w tabliczkę uziemiającą do stosowania w butach
i pod stopą. Po wybraniu odpowiedniej maty podłogowej,
upewnij się, że masz odpowiedni przewód uziemiający(3) do
podłączenia wtyczki uziemiającej(4) do maty.

Ochrona stołów roboczych przed wyładowaniami
Wybierz matę dla swojego stołu warsztatowego(1) zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi rezystancji. Opaski nadgarstkowe
ESD(2) zalecane są do uziemienia operatora podczas pracy
z elementami elektronicznymi.
Opaski posiadają srebrne żyłki zapewniają przewodność
elektryczną. Zostały one tak zaprojektowane, aby można je było
przymocować do zwijanego przewodu spiralnego(3) i stosować
w połączeniu z pasującą wtyczką (4). Wspólny przewód
uziemiający (5) łączy wtyczkę z matą.

Podłogowe akcesoria
bezpieczeństwa

Definiowanie ryzyka i zwiększanie bezpieczeństwa
Osłony na kable pomagają redukować niebezpieczeństwo potknięć na luźno ułożonych kablach,
skutecznie zabezpieczają podłogę w wielu różnych obszarach. Farby podłogowe i taśmy ostrzegawcze
są prostym, ale skutecznym sposobem na zaznaczanie stref niebezpiecznych lub ich granic. W tej
grupie produktów oferujemy także samoprzylepne produkty antypoślizgowe na schody i podłogi
wyłożone kafelkami. Proste i łatwe do zastosowania, skutecznie zwiększają bezpieczeństwo.

CablePro GP

Uniwersalna osłona na kable (długość 3 m lub 9 m)
Listwa zabezpieczająca kable, zmniejszająca ryzyko potknięcia. •
Chroni przewody przed kosztownymi uszkodzeniami. • Dostępna
wersja w kolorach ostrzegawczych dla zwiększenia widoczności. •
Stożkowe krawędzie zmniejszające ryzyko potknięcia.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
• Idealne rozwiązanie dla biur, magazynów, imprez, pokazów i
wystaw.

Listwa

kolory

3m

9m

GP1

czarny

CP010012

CP010005

GP1 Safety
GP2
GP2 Safety

czarny/żółty

CP010711

CP010701

czarny

CP010013

CP010006

czarny/żółty

CP010712

CP010702

GP1

GP1 Safety
14 mm ±1

8 mm ±1

11 mm ±1

68 mm ±2

GP2

GP2 Safety

30 mm ±2

10 mm ±1

14 mm ±1

83 mm ±2
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CablePro Data

Ochrona kabli różnego typu,
redukcja ryzyka potknięcia

kolory

3m

9m

Data1

czarny

CP010010

CP010003

Data2

czarny

CP010011

CP010004

Data2

15 mm ±0.6

30 mm ±1 20 mm ±1

10 mm ±0.5

14 mm ±1

Listwa

Data1

14 mm ±0.6

Idealne rozwiązanie do uporządkowania
różnych typów kabli w osobnych kanałach.
• Konstrukcja ułatwiająca zamocowanie
kabli. • Redukuje ryzyko potknięć na
luźno leżących kablach. • Stożkowe
krawędzie dla zmniejszenia ryzyka potknięć.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. • Idealne rozwiązanie dla biur,
magazynów, imprez, pokazów i wystaw.

10 mm ±1

83 mm ±2

108 mm ±2

CablePro HD

Jedno- lub dwukanałowa
wytrzymała osłona na kable
HD1

HD2

28 mm ±1

30 mm ±1

Ø23 mm ±1

Ø23 mm ±1

127 mm ±2

156 mm ±2

CablePro Mat

Mata zabezpieczająca kable, redukująca ryzyko potknięcia
Mata zaprojektowana specjalnie do zabezpieczania przewodów, zmniejszająca ryzyko
potknięcia. • Wykonana z wyjątkowo trwałego nylonu, dostępna w wielu odcieniach.
• Antypoślizgowa spodnia warstwa z gumy nitrylowej z wbudowaną osłoną kabli. •
Krawędzie maty w barwach ostrzegawczych. • Odporna na działanie światła, można
układać na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym. • Antystatyczna. • Łatwa do
rozłożenia, przeniesienia i czyszczenia. • Idealne rozwiązanie dla biur, magazynów, imprez,
pokazów i wystaw. • Materiał: PA (poliamid) • Wysokość produktu: 13 mm
wymiary
0,4 m x 1,2 m

numer produktu
CPM010701

Wytrzymałe, wzmocnione krawędzie
zapewniają ochronę kabli przed ruchem
kołowym, np. samochodów osobowych
i wózków widłowych. • Większe kanały
o średnicy 23 mm pozwalają ukryć nawet
kable o znacznych wymiarach. • Idealne do
zastosowań przemysłowych i do magazynów,
na targi, imprezy i wystawy.
Listwa

kolory

3m

4,5 m

9m

HD1

czarny

CP010007

-

CP010001

HD2

czarny

-

CP010009 CP010002

COBAguard

Samoprzylepna folia ochronna na
dywany lub twarde podłogi
Elastyczna folia do ochrony podłóg i zabezpieczenia przed
zabrudzeniami. • Szybka instalacja - folia jest odwrotnie
nawijana na rolce, co pozwala zaoszczędzić czas. • W małych
pomieszczeniach i na schodach może być instalowana ręcznie
lub przy użyciu aplikatora na większych powierzchniach. •
Nie pozostawia klejących śladów - nie wymaga dodatkowego
czyszczenia. • Samoprzylepna folia ochronna z polietylenu. •
Opcjonalnie: dodanie logotypu klienta na życzenie. • Materiał: Folia
PE (LDPE i LLDPE) • Wysokość produktu: Twarda podłoga: 50
mikronów, Wykładzina podłogowa: 90 mikronów

wymiary
0,6 m x 25 m

dywan

podłoga

CGH00001

CGC00001

1,2 m x 25 m

CGH00002

CGC00002

0,6 m x 50 m

CGH00003

CGC00003

1,2 m x 50 m

CGH00004

CGC00004

0,6 m x 100 m

CGH00005

CGC00005

1,2 m x 100 m

CGH00006

CGC00006

COBAguard Universal

Chroni podłogi podczas remontu
Elastyczna folia ochronna do stosowania na większości podłóg,
w tym m.in. na: wykładzinach, laminatach, ceramice i na szkle. •
Materiał:Folia PE (LDPE i LLDPE) • Wysokość produktu: 80 mikronów
wymiary
0.6 m x 10 m
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numer produktu
CGU00001
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Farba do oznakowania trwałego

Szybkoschąca i trwała farba do znakowania
Aerozol bez CFC do szybkiego znakowania, malowania wyraźnych linii i symboli. •
Do stosowania na różnych powierzchniach: na betonie, na asfalcie i na materiałach
kompozytowych. • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. • Dostępna w szerokiej
gamie kolorów: czarny, niebieski, czerwony, zielony, szary, żółty, biały i pomarańczowy.

Farba do oznakowania tymczasowego

Szybkoschnąca tymczasowa farba do znakowania
Gotowa w czasie krótszym niż 5 minut. • Stopniowo zanika w ciągu 4-6 tygodni. Farbę
można łatwo usunąć przy użyciu wody i szczotki. • Aerozol bez CFC do szybkiego
znakowania, malowania wyraźnych linii i symboli. • Dostępna w szerokiej gamie kolorów:
czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty, biały i pomarańczowy.

Farba odporna na warunki atmosferyczne

Półtrwała farba odporna na warunki atmosferyczne
Schnie w 5 minut, dla szybkiego znakowania obszarów. • Odporność na warunki atmosferyczne
pozwala na stosowanie tej farby jako półtrwałego rozwiązania do znakowania. • Aerozol bez
CFC do szybkiego znakowania, malowania wyraźnych linii i symboli. • Dostępna w szerokiej
gamie kolorów: czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty, biały i pomarańczowy.

Trwała

czarny

niebieski

czerwony

zielony

szary

żółty

biały

pomarańczowy

750 ml (6 szt.) (6 pack) QLL00001P QLL00002P QLL00003P QLL00004P QLL00005P QLL00007P QLL00013P

Tymczasowa

czarny

niebieski

czerwony

zielony

żółty

biały

750 ml (6 szt.) (6 pack) QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P QLT00007P QLT00013P

Półtrwała

czarny

niebieski

czerwony

zielony

żółty

biały

750 ml (6 szt.) (6 pack) QLS00001P QLS00002P QLS00003P QLS00004P QLS00007P QLS00013P

QLL00017P

pomarańczowy
QLT00017P

pomarańczowy
QLS00017P

Aplikator do farby

Szybki i wygodny sposób aplikacji farb do znakowania
Ułatwia malowanie linii, krzywizn i kształtów. • Do szybkiego i sprawnego
nakładania farb w aerozolu. • Dostępna wersja ręczna i na kółkach (z
miejscem na dodatkową puszkę farby).
aplikator
aplikator 4-kołowy

numer produktu
QLA000002

aplikator
aplikator ręczny

numer produktu
QLA000001

COBAtape

Wyraźnie zaznaczone strefy i niebezpieczne obszary
Samoprzylepna winylowa taśma podłogowa do szybkiego znakowania. • Idealna do
wyznaczania obszarów w zakładach przemysłowych. • Dostępna w wielu kolorach, w tym
w wersji ostrzegawczej zapewniającej dobrą widoczność.

wymiary
50 mm x 33 m

czarny

zielony

niebieski

czerwony

żółty

biały

biały/czerwony

czarny/żółty

biały/zielony

TP010002

TP040002

TP020002

TP030002

TP070002

TP130002

TP130302

TP010702

TP130402

Taśma ostrzegawcza

Oznaczenie tymczasowych
obszarów niebezpiecznych
Mocna taśma do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz. • Ostrzegawcza, biało-czerwona,
dobrze widoczna. • Trwała, nieprzylepna
taśma polipropylenowa do zabezpieczania
miejsc w obszarach przemysłowych.
wymiary
76,2 mm x 500 m
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czerwony/biały
BT130301
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Gripfoot

Ziarnista powierzchnia zapewnia lepszą
przyczepność na gładkich podłogach
Samoprzylepne foliowane podłoże i ziarnista powierzchnia
zwiększającą przyczepność. • Trwałe i łatwe w montażu
rozwiązanie zabezpieczające przed potknięciami i poślizgnięciami.
• Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej, w tym w wersji
ostrzegawczej, zapewniającej dobrą widoczność w ciemnościach
i przy słabym oświetleniu. • Taśma Gripfoot - uniwersalna,
do stosowania na: powierzchniach podłogowych, sprzęcie i
pojazdach. • Listwy Gripfoot (prostokątne) przeznaczone do
stosowania na stopniach i schodach. • Płytki Gripfoot (kwadratowe)
– zwiększają bezpieczeństwo na podłogach wyłożonych płytkami.
• Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
• Materiał: Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z
podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie
rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę
uwalniającą.
taśmy

czarny

25 mm x 18,3 m

GF010001

50 mm x 18,3 m

GF010002

102 mm x 18,3 m

GF010003

152 mm x 18,3 m

GF010004

płytki

czarny

140 mm x 140 mm

GF010005

listwy

czarny

152 mm x 610 mm

wymiary
50 mm x 18,3 m

GF010006

czarny

zielony

niebieski

czerwony

żółty

świecący

czarny

żółto/czarny

biało/czerwony

GF010002

GF040002

GF020002

GF030002

GF070002

GF110002

GF120002

GF010702

GF031002

Gripfoot Special

Ziarnista nieregularna
powierzchnia zapewnia
lepszą przyczepność na
gładkich podłogach
Samoprzylepne taśmy, listwy i płytki z
powierzchnią zwiększającą przyczepność.
• Foliowane podłoże z łatwością
dopasowuje się do dowolnych kształtów i
nieregularnych powierzchni.

Antypoślizgowa nakładka aluminiowa
Zapewnia większe bezpieczeństwo i
mniej poślizgnięć na schodach

Chroni schody przez zniszczeniem, zwiększa bezpieczeństwo. •
Łatwy montaż i wymiana. • Aluminiowe podłoże pokryte taśmą
antypoślizgową znacznie zwiększa przyczepność. • Dostępne
pojedynczo lub w opakowaniach po 5 sztuk.

wymiary
625 mm x 114 mm

czarny

czarny/żółty

GF010010

GF010710

wymiary

czarny

50 mm x 18,3 m

GF010002C

102 mm x 18,3 m

GF010003C

152 mm x 18,3 m

GF010004C

140 mm x 140 mm

GF010005C

152 mm x 610 mm

GF010006C

COBAGRiP®
COBAGRiP® to seria arkuszy, nakładek na schody
i na krawędzie, odpornych na promieniowanie UV,
o doskonałych właściwościach antypoślizgowych
i o wysokiej odporności na ścieranie, do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń. Jest to doskonałe rozwiązanie
zapewniające bezpieczeństwo na gładkich powierzchniach,
takich jak: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne,
platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.
Powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund) zapewnia
wysoką przyczepność i jest odporna na większość
rozpuszczalników i środków chemicznych. Seria COBAGRiP®
produkowana jest z wykorzystaniem materiałów ognioodpornych.
Prosta w instalacji – wystarczy przykleić lub przykręcić do
istniejącej powierzchni posadzki. COBAGRiP® stanowi ekonomiczne
rozwiązanie naprawcze dla uszkodzonych lub śliskich podłóg.
Materiał łatwy w utrzymaniu czystości (mycie ciśnieniowe).
wg Ramp Test klasa R13 zgodnie z DIN 51130: 2010.
wg Pendulum Test: zgodnie z BS 7976-2: 2002.

Arkusze COBAGRiP Heavy

Arkusze COBAGRiP Light

Łatwe w montażu rozwiązanie
antypoślizgowe do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych. • Łatwy
montaż - wystarczy przykleić lub przykręcić
do istniejącej powierzchni podłogi. •
Dostępne w wielu kolorach, w tym:
czarnym, szarym i żółtym. • Wysokość
produktu: 5 mm

Łatwe w montażu rozwiązanie
antypoślizgowe do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych. • Pokryte
korundem są idealne do stosowania
na nierównych powierzchniach, takich
jak: chodniki, rampy. • Łatwy montaż
- wystarczy przykleić lub przykręcić
do istniejącej powierzchni podłogi. •
Wysokość produktu: 2,4 mm

wymiary

wymiary

Arkusze GRP istotnie zmniejszają
ryzyko poślizgu na mokrej lub
oblodzonej powierzchni

1,2 m x 2,4 m
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Arkusze GRP zwiększają
bezpieczeństwo na
nierównej powierzchni

czarny

szary

żółty

GRP010001

GRP060001

GRP070001

1,2 m x 2,4 m

czarny

szary

żółty

GRP010001L GRP060001L GRP070001L

1,2 m x 1,2 m

GRP010002

GRP060002

GRP070002

1,2 m x 1,2 m

GRP010002L GRP060002L

-

0,8 m x 1,2 m

GRP010003

GRP060003

GRP070003

0,8 m x 1,2 m

GRP010003L GRP060003L

-
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Nakładki GRP na schody

Większe bezpieczeństwo dzięki antypoślizgowej
powierzchni z węglika krzemu
Pełne pokrycie schodów antypoślizgową powierzchnią. • Każda
nakładka pokrywa całą powierzchnię stopnia, dodatkowo zachodzi
na krawędź, chroniąc przed uszkodzeniami. • Dostępne w kolorze
białym i żółtym. • Idealnie pasują do naszych arkuszy COBAGRiP.
wymiary

czarny/żółty

3 m x 345 mm x 55 mm

GRP010701S

czarny/biały
GRP010131S

2 m x 345 mm x 55 mm

GRP010702S

GRP010132S

1,5 m x 345 mm x 55 mm

GRP010703S

GRP010133S

1 m x 345 mm x 55 mm

GRP010704S

GRP010134S

Nakładki GRP na krawędzie

Większe bezpieczeństwo dzięki dobrze
widocznym nakładkom na schody
Trwałe i łatwe w instalacji osłony na krawędzie schodów.
• Wytrzymała, ziarnista powierzchnia dostępna w jasnych
kolorach pomaga chronić przed poślizgnięciami i potknięciami.
• Produkowane z fazowaną tylną krawędzią dla większego
bezpieczeństwa.
wymiary
3 m x 55 mm x 55 mm

żółty
GRP070001N

2 m x 55 mm x 55 mm

GRP070002N

1,5 m x 55 mm x 55 mm

GRP070003N

1 m x 55 mm x 55 mm

GRP070004N

Rewmar Flexyfix GRP Adhesive

Idealny do mocowania nakładek, stopni i krawędzi GRP
• Flexyfix jest wolnym od rozpuszczalników i wody, gotowym do użycia elastycznym
klejem. Szczególnie sprawdza się do klejenia akcesoriów podłogowych w sytuacjach,
gdy wymagane jest szybkie wiązanie. • Nakładki na schody można montować bez
konieczności stosowania mocowań mechanicznych (pod warunkiem, że podłoże
jest stabilne i nośne, oraz gdy zastosuje się odpowiednią ilość kleju). • Flexyfix może
być stosowany na wszystkich czystych, stabilnych i czystych (wolnych od kurzu)
powierzchniach. • Nadaje się do stosowania zarówno na porowatych, jak i nieporowatych
powierzchniach. • Łatwy do nałożenia. • Wysoka siła wiązania (zgodnie z DIN 53504 ).

wymiary
opakowanie
290 ml

numer
produktu
PU45FF

Podłogi

Zewnętrzne i wewnętrzne okładziny podłogowe
Nasza ekspansja na rynku produktów podłogowych przyniosła ze sobą wachlarz
produktów do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.

Studded Tile

Odporne na ścieranie antypoślizgowe płytki do zastosowań komercyjnych
Powierzchnia o wzorze monetowym zapewnia właściwości antypoślizgowe w obszarach
komercyjnych. • Łatwa instalacja przez adhezję za pomocą Adesilex G19 lub Adesilex
VS45. • Wykonane z mieszanki gumy naturalnej i syntetycznej wolnej od PVC,
plastyfikatorów i formaldehydu. • Materiał: Guma • Wysokość produktu: 2,5 mm ±0,2 mm

wymiary
485 mm x 485 mm (+/- 1 mm)

czarny

jasno szary
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czarny

niebieski

średnio-szary

jasno szary

ostryga biały

SRTA104

SRTA116

SRTA105

SRTA120

SRTA117

niebieski

ostryga biały

średnio-szary
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Sprytna renowacja w Amber Valley
Amber Valley jest największym europejskim producentem
systemów bezpieczeństwa dla motoryzacji. Klientom na całym
świecie dostarcza urządzenia takie jak: alarmy, czujniki cofania
oraz akcesoria do ochrony silników i akumulatorów.

podłoga powinna być także wystarczająco trwała, aby wytrzymać
ciężar sprzętu. Niektóre obszary wymagały posadzek
o właściwościach antystatycznych. Wybrano płytki PVC
typu Tough-Lock z COBA Europe.

Większość z 50 pracowników zajmuje stanowiska siedzące.
W Amber Valley zdecydowano się na sprawną wymianę podłóg
w kilku fabrykach. Łatwość montażu była kluczowym czynnikiem
minimalizującym czas przestojów. Równie istotna była potrzeba
zastosowania wykładzin amortyzujących upadki i zapobiegających
uszkodzeniom.

Płytki Tough-Lock są dostępne w sześciu kolorach
i w różnych rodzajach wykończenia. Dzięki temu w Amber Valley
z łatwością mogli wybrać styl pasujący do ich wnętrza. Bez
problemu zamontowali płytki w swoich fabrykach na istniejącej
betonowej posadzce. Byli bardzo zadowoleni z efektu końcowego,
nie tylko ze względu na elegancki wygląd. podłoga stała się
cieplejsza i bardziej miękka.

Klient:		

Amber Valley Developments LLP

Projekt:

Renowacja podłogi

Lokalizacja:

Leicestershire, UK

Produkty:

Tough-Lock

Zobacz płytki Tough-Lock na stronie 48

Zdaniem klienta
„Odczuliśmy istotną zmianę po położeniu
płytek Tough-Lock. Skutecznie
pokryły one uszkodzone betonowe
powierzchnie. Płytki są łatwe w montażu
i tworzą znacznie lepsze środowisko
do pracy, zmniejszając jednocześnie
ryzyko uszkodzenia podzespołów do
produkowanych urządzeń” - komentuje
David Morewood, Managing Director –
Amber Valley Developments LLP.

Tough-Lock

Szybkie w montażu płytki z PVC,
idealne do renowacji podłóg
Elastyczny materiał PVC odpowiedni
zarówno do ciężkich, jak i lekkich
zastosowań przemysłowych. Wytrzymuje
ciężar większości wózków widłowych. •
Łatwy system instalacji płytek - łączenia
typu puzzle. • Precyzyjne wykończenie
- dostępne krawędzie z narożnikami. •
Dostępne wersje ESD lub antystatyczna
- do ochrony personelu i podzespołów.
• Dostępne płytki o wzorze monetowym
lub teksturowanym. • Możemy

wkomponować w podłogę Tough-Lock
niemal każde logo lub symbol, co pozwoli
stworzyć trwały i atrakcyjny wizualnie
przekaz graficzny. Dla zapewnienia
najwyższej dokładności nasze płytki są
wycinane strumieniem wody CNC. •

Materiał: PVC • Wysokość produktu: 5 mm
lub 7 mm

płytka o wzorze
monetowym
0,5 m x 0,5 m x 7 mm

płytka o wzorze
teksturowanym

czarny

szary

niebieski

czerwony

zielony

żółty

TLS010002H

TLS060002H

TLS020002H

TLS030002H

TLS040002H

TLS070002H

czarny

szary

niebieski

czerwony

zielony

żółty

0,5 m x 0,5 m x 5 mm

TLT010003H

TLT060003H

-

TLT030003H

TLT040003H

TLT070003H

0,5 m x 0,5 m x 7 mm

TLT010002H

TLT060002H

TLT020002H

TLT030002H

TLT060002H

TLT070002H

Tough-Lock Eco

Wykładzina podłogowa wykonana w 100% z
wytrzymałego PVC pochodzącego z recyklingu
Płytki wytwarzane w 100% z PVC pochodzącego z recyklingu. •
Dostępne płytki o wzorze monetowym lub teksturowanym. • PVC
pochodzący z recyklingu odpowiedni zarówno do ciężkich, jak i
lekkich zastosowań przemysłowych. • Produkt łatwy
w montażu, oparty na prostym systemie zatrzaskowym. •
Precyzyjne wykończenie - dostępne krawędzie z narożnikami.
• Dostępne wersje ESD i antystatyczna dla ochrony personelu
i podzespołów. • Materiał: PVC pochodzące z recyklingu •
Wysokość produktu: 5 mm

wymiary
500 mm x 500 mm (zestaw 4 sztuk)
Tough-Lock krawędzie
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czarny
TLS010001E
czarny

Krawędź 500 mm (zestaw 4 sztuk)

TLE010001E

Krawędź/Narożnik 500 mm (zestaw 4 sztuk)

TLC010001E
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Mata pod krzesło (PET)

Chroni twarde podłogi przed
uszkodzeniami spowodowanymi
przez krzesła
Mata antypoślizgowa pod krzesło do
stosowania na twardych podłogach. •
Możliwość wyboru spośród dwóch kształtów
i wymiarów. • Dwie ekonomiczne wersje: na
podłogi twarde (PET) i na wykładzinę (PC). • Po
zużyciu materiał podlega pełnemu recyklingowi.
• Wysokość produktu: 1,8 lub 2,5 mm

Mata pod krzesło (PC)

Chroni dywany i wykładziny
przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez krzesła

A

B

Mata antypoślizgowa pod krzesło do
stosowania na podłogach dywanowych.
• Produkowana z poliwęglanu o wysokiej
odporności na uderzenia. • Trwała, może
być stosowana na podłogach z ogrzewaniem
podłogowym. • Idealna dla alergików. •
Wysokość produktu: 1,8 lub 2,5 mm
podłoga

PET

PC

CMC00001PEL

CMC00001PCL

0,9 m x 1,2 m (kształt A) CMC00001PES

CMC00001PCS

0,9 m x 1,2 m (kształt B)
1,2 m x 1,5 m (kształt B)

CMH00002PEL

CMC00002PCL

1,2 m x 1,5 m (kształt A)

CMC00002PES

CMC00002PCS

1,2 m x 2 m (kształt A)

CMH00002PES

CMC00003PCS

0,9 m x 1,2 m (kształt B)

CMH00001PEL

CMH00001PCL

0,9 m x 1,2 m (kształt A) CMH00001PES

CMH00001PCS

dywan

1,2 m x 1,5 m (kształt B)

PET

PC

CMH00002PEL

CMH00002PCL

1,2 m x 1,5 m (kształt A) CMH00002PES

CMH00002PCS

1,2 m x 2 m (kształt A)

CMH00003PCS

CMH00003PES

Akcesoria do układania podłóg

Knee-Saver

Zapobiega obrażeniom
podczas pracy na kolanach
Przydatny przy każdej czynności
wykonywanej w pozycji klęczącej. •
Redukuje ból kolan oraz obciążenie dolnych
partii kręgosłupa podczas klęczenia. •
Lekki (waży tylko 0,35 kg ) z wbudowaną
rączką dla łatwego noszenia. • Odporny na
oleje i środki chemiczne. • Materiał: Pianka
nitrylowa • Wysokość produktu: 25 mm

wymiary
530 mm x 360 mm

numer produktu
KS010001

Adesilex G19

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do klejenia podłóg
Mocny klej do różnego typu podłóg: gumowych, z PVC, winylowych, wykładzin oraz
linoleum. • Do stosowania w niechłonnych lub czułych na zawilgocenie obszarach –
zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Adesilex VS45

Klej akrylowy w dyspersji wodnej idealny do montażu gumowych podłóg
Łatwy w aplikacji, może być nakładany bezpośrednio z opakowania przy użyciu pacy ząbkowanej.
• Do stosowania wewnętrznego na podłożach chłonnych w obszarach o średnim natężeniu
ruchu pieszego.
opakowania
10 kg
5 kg

pojemnik pokrywa ok. 20 m2
pojemnik pokrywa ok. 10 m2

G19
AD000001
AD000002

opakowania
5 kg

pojemnik pokrywa ok. 16 m2

VS45
AD000004

Systemy wycieraczek
wejściowych

Od prestiżowych po ekonomiczne – mamy je wszystkie
COBA Europe oferuje szeroką gamę systemów mat wejściowych: aluminiowych, dywanowych
i z PVC. To stylowe rozwiązania o wysokiej odporności na ścieranie w miejscach o dużym natężeniu
ruchu pieszego. Wiele z naszych produktów to opcje przyjazne środowisku, wykorzystujące
w produkcji materiały pochodzące z recyklingu. Niezależnie od tego, czy chodzi o łączenie płytek
wejściowych, wykładzin z rolek czy też o system aluminiowy wykonany na zamówienie, nasz w pełni
przeszkolony zespół sprzedaży oferuje profesjonalne doradztwo na każdym etapie projektu.

Plan.a

Ochrona przed brudem i wilgocią dzięki uniwersalnej
aluminiowej wycieraczce wejściowej
Wytrzymały wysokiej jakości system aluminiowy przeznaczony do
obszarów o dużym natężeniu ruchu. • Elastyczne, a jednocześnie
trwałe złącza z PVC ułatwiają montaż i dopasowanie. • Produkowane
na zamówienie według specyfikacji klienta. • Do wyboru jedna lub
wiele rodzajów powierzchni. • Przetestowana pod kątem odporności
ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z BS 7676-2.
• Wysokość produktu: 10 mm lub 17 mm

Profil niski

Szczotki
i Skrobaki

Opcje wkładek
4 mm

A

10 mm

D

B

42 mm

Alba - str. 57

C
Needlepunch - str. 57

Profil standardowy
Otwarte

A

Pełne

4 mm
17 mm

Materiały
A

Wkładka dywanowa / PVC

B

Aluminium

C

Elastyczny konektor PVC

D

Warstwa piankowa

szczotki PVC

D

B

32 mm

C

skrobaki PVC

Wycieraczki wejściowe - znaczenie symboli
Poziom natężenia ruchu

Strefy ruchu
Zalecamy podzielenie
obszaru wejściowego
na strefy

osób / godzinę

Natężenie ruchu kołowego
wózki widłowe,
inwalidzkie
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BIM
dostępność
obiektów BIM

Strefa 1: Zewnętrzna, zbierająca kurz i brud.
Strefa 2: Usuwa trwalsze zanieczyszczenia i błoto.
Strefa 3: Czyści i suszy buty i kółka.
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Projekt
The Bridgewater Hall, oficjalnie otwarty w 1996 roku, jest znanym
na całym świecie ośrodkiem koncertowym w Manchesterze,
w którym co roku odbywa się ponad 250 koncertów.

Jednym z głównych wyzwań związanych z instalacją był napięty
harmonogram - maty trzeba było szybko zamontować, aby
zapewnić zakończenie prac przed wieczornym występem.

Maty w strefach wejściowych (głównej, dodatkowych i dla
artystów) wymagały wymiany.

Instalacja polegała na usunięciu starej maty i wykonaniu pewnych
przygotowań podłoża w celu wyrównania powierzchni.

Dostawca usług porządkowych Bridgewater Hall zarekomendował
COBA Europe jako wykonawcę. Do realizacji wybrano
produkowany na zamówienie system Plan.a, który
następnie został zainstalowany przez zespół COBA.

Plan.a z nylonowymi wkładkami Alba i skrobakami PVC został
następnie zainstalowany w każdym z tych obszarów.
W Bridgewater Hall zdecydowano się na opcję pełnej powierzchni
podłogi.

Wykonawca:
		

Wyprodukowane i zainstalowane
przez COBA Europe

Zdaniem klienta
„COBA miała bardzo ograniczony czas na
zamontowanie mat wejściowych w trzech
różnych miejscach, więc presja była ogromna, ale
zespołowi udało się wywiązać z powierzonego mu
zadania na czas i z wielką precyzją. To był bardzo
zgrany, profesjonalny zespół, który sumiennie
i uważnie reagował na wszystkie nasze potrzeby
biznesowe” - mówi Armelle Rainjonneau, House
Manager - The Bridgewater Hall. Dodaje: “Bez
najmniejszych wątpliwości polecam COBA innym
firmom. Doświadczyliśmy dobrej, kompleksowej
obsługi i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu
końcowego”.

Projekt:		

The Bridgewater Hall

Lokalizacja:

Manchester, UK

Produkty:

Plan.a

Zobacz wybór wkładek na stronie 58

Dostawa i montaż*
Zaopatrzenie:
Dzięki centrom dystrybucyjnym w całej Europie jesteśmy
w stanie zaoferować dostawę wielu naszych produktów już w ciągu
kilku dni roboczych. To idealne rozwiązanie, gdy zostało niewiele czasu
na ukończenie projektu! Nasza seria mat wejściowych EasyInstallTM
została opracowana z myślą właśnie o takich sytuacjach. Gotowe
systemy modułowe można sprawnie zamówić i szybko zainstalować.
Jeśli jednak masz więcej czasu – skontaktuj się z naszym zespołem.
Z chęcią doradzimy i wyślemy bezpłatne próbki.
Maty na zamówienie:
Jeśli jednak wolisz perfekcyjnie dopasowany produkt, to wiele naszych
systemów mat wejściowych proponujemy jako rozwiązania „szyte na
miarę”. Produkty z serii Plan są produkowane na zamówienie w Wielkiej
Brytanii. Wykonujemy je według dokładnych pomiarów u klienta
i dostarczamy pocięte na wymiar. Mogą być także docinane na miejscu.

Entrance
Architect
Zostań ekspertem
w dziedzinie mat wejściowych
z aplikacją Entrance Architect
od COBA Europe.
Pobierz ZA DARMO aplikację
Entrance Architect z App Store
lub Google Play!

Oferujemy też opcję projektowania na zamówienie. Do wyboru są różne
rodzaje materiałów dostępne w wielu kolorach, dopasowane do potrzeb
klientów. Na wielu modelach mat wejściowych można także dodać logo
marki, slogan reklamowy lub grafikę. Używamy do tego celu naszej
innowacyjnej technologii cięcia laserowego.
* Montaż tylko na terenie Wielkiej Brytanii

Plan.b

Ochrona przed brudem i wilgocią dzięki wysokiej
jakosci stylowej wycieraczce wejściowej
Szczotki zdrapują zabrudzenia i piasek i wydajnie czyszczą
obuwie. • Listwy połączone są ze sobą za pomocą elastycznego
drutu ze stali nierdzewnej - to ułatwia instalację. • Do układania
w zagłębieniach lub luźnego ułożenia na podłodze (opcjonalna
wersja z krawędziami). • Odpowiednii do stosowania wewnątrz i
na zewnątrz budynków. • Możliwość wykonania na zamówienie –
wybór spośród 13 dostępnych kolorów oraz opcja zamieszczenia
logo klienta. • Projekt może zawierać obłe i trójkątne kształty. •
Wysokość produktu: 22 mm
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Plan.c

Ochrona przed brudem i wilgocią wejść o
dużym natężeniu ruchu dzięki solidnemu
systemowi wycieraczek aluminiowych

czarny

System modułowy ułatwia transport i montaż. • Profile połączone są ze
sobą za pomocą mocnego drutu ze stali nierdzewnej - dla zwiększonej
trwałości. • Odwracalna, aluminiowa wycieraczka wejściowa o
zamkniętej strukturze. • Odpowiednia do stosowania wewnątrz
budynków. • Dwie wersje powierzchni: gumowe profile z włóknami
nylonowymi / gumowe profile zdrapujące. • Możliwość wykonania na
zamówienie. • Wysokość produktu: 18 mm

szary

guma

Plan.e

Solidny aluminiowy system
wejściowy z niskim profilem
Poręczne połączenia pozwalają na łatwe
przenoszenie i dopasowanie. • Przeznaczony
do komercyjnych obszarów o wysokim natężeniu
ruchu. • Dostępny w wielu standardowych
opcjach wkładek dywanowych. • System
projektowany na zamówienie. • Przetestowana
pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS
EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z BS 7676-2. •
Wysokość produktu: 12 mm

Opcje wkładek

Alba - str.57

Needlepunch - str.57

Premier Track

Premier Plus

Skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, nawet z kółek wózków
sklepowych. • System zaciskowych połączeń pozwala na łatwe
przenoszenie, czyszczenie lub wymianę pojedynczych płytek. •
Wyjątkowo trwałe wstawki dywanowe produkowane z ECONYLu®,
materiału nylonowego pochodzącego z recyklingu, wykonanego z
zużytych sieci rybackich i innych źródeł. • Przetestowana pod kątem
odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z
BS 7676-2. • Wysokość produktu: 16 mm

Wysokiej jakości wkładki dywanowe (dostępne w dwóch kolorach)
skutecznie usuwają brud i wilgoć. • Łatwy transport i montaż - na
miejscu płytki po prostu łączy się ze sobą. • System zaciskowych
połączeń pozwala na łatwe przenoszenie, czyszczenie lub wymianę
pojedynczych płytek. • Elastyczność – łatwe docinanie do
dowolnego kształtu. • Przetestowana pod kątem odporności
ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z BS 76762. • Wysokość produktu: 18 mm

wymiary

wymiary

Ochrona wewnętrznych podłóg dzięki trwałym,
wysokiej jakości płytkom wejściowym

Systemowe płytki dywanowe dla utrzymania
czystej i suchej wewnętrznej podłogi

powierzchnia

antracyt

niebieski

brązowy

szary

powierzchnia

antracyt

szary

29 cm x 44 cm (otwarta)

otwarta

PT010101

PT010201

PT010501

PT010601

29 cm x 44 cm (otwarta)

otwarta

PMP010101

PMP010601

29 cm x 44 cm (otwarta)

pełna

PT010601C

29 cm x 44 cm (otwarta)

pełna

PMP010101C

PMP010601C

PT010101C PT010201C PT010501C

Premier Rib

Antypoślizgowy „skrobak” do stosowania
z systemami mat wejściowych
Idealny system mat wejściowych do lokalizacji o wysokim
natężeniu ruchu pieszego. • W połączeniu z innymi płytkami
Premier doskonale usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z obuwia.
• Testowane pod kątem ruchu wózków sklepowych. • Łatwa
w instalacji, czyszczeniu i konserwacji. • Łatwe połączenie z
płytkami Premier Plus i Premier Track. • Przetestowana pod
kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć
zgodnie z BS 7676-2. • Wysokość produktu: 15 mm
wymiary
29 cm x 44 cm (otwarta)
29 cm x 44 cm (otwarta)
Pełna powierzchnia

Systemy modułowe Premier
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powierzchnia

czarny

otwarta

PR010101

pełna

PR010101C

Otwarta powierzchnia
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Premier Surface

Płytki do strefy wejściowej układane
bezpośrednio na podłodze
Nie wymagają wpustu na wycieraczkę, układane na gotowej
powierzchni. • Wytrzymała powierzchnia płytek skutecznie
wychwytuje brud, chroniąc podłogi wewnątrz budynku. •
Wytrzymałe nylonowe wkładki dywanowe zdrapują brud i chłoną
wilgoć. • Spodnia część płytki wykonana z PVC w 100%
pochodzącego z recyklingu. • Dobrze sprawdza się w lokalizacjach
komercyjnych o dużym natężeniu ruchu. • Opcjonalnie: „odporne
na uderzenia” fazowane krawędzie i narożniki wytrzymałe na
ciężkie wózki sklepowe. • Dobrym uzupełnieniem jest wykładzina
dywanowa Alba dostarczana w rolkach - jako pierwsza i druga
bariera przeciw zabrudzeniom. • Wysokość produktu: 12 mm

wymiary
Płytka 30 cm x 30 cm
krawędzie

antracyt

niebieski

brązowy

szary

PSC010101

PSC010201

PSC010501

PSC010601

czarny

Krawędzie: 78 mm x 2,0 m

PSE00002

Narożniki: 100 mm x 100 mm

PSC00004

Treadwell

Wyjątkowo trwałe płytki wejściowe w 100%
wytwarzane z materiałów z recyklingu
Idealne do stref wejściowych o średnim lub wysokim natężeniu
ruchu pieszego. • Odpowiedni do ruchu wózków sklepowych.
• Wejściowe płytki systemowe produkowane w 100% z
recyklingowanego PVC. • Wygląda stylowo przy ułożeniu
równoległym lub parkietowym. • Łatwa w montażu. • Może być
stosowana w pierwszej lub trzeciej strefie wejściowej. • Wysokość
produktu: 10 mm
wymiary

naturalny

30,5 cm x 30,5 cm

TW050001

Premier FastTrack

Łatwy do ułożenia system mat wejściowych
• Modułowy system mat wejściowych, gotowych do ułożenia
wprost z pudełka. • Dostarczane w wygodnych pudełkach po
8 płytek do pokrycia 1 m2. • Wygodny system zatrzaskowy
łączenia płytek pozwala na szybką samodzielną instalację, nie
wymagającą specjalistycznych narzędzi. • Należy do produktów
z naszej gamy EasyInstallTM. • Przeznaczona do instalacji we
wpustach na maty. • Nie wymaga klejenia, a to oznacza mniejszy
bałagan i krótszy czas montażu. • Płytki o wysokiej wytrzymałości
skutecznie chronią podłogi wewnętrzne. • Skutecznie usuwa
wilgoć i zanieczyszczenia, nawet z kółek wózków. • Bezpieczna
dla obuwia na wysokim obcasie, co zmniejsza ryzyko potknięcia. •
Łatwe przenoszenie, czyszczenie lub wymiana pojedynczych płytek
- dzięki łatwemu systemowi wypinania. • Można przyciąć płytki
do dowolnego kształtu, aby dopasować je do każdej przestrzeni.
• Wyjątkowo trwałe wkłady dywanowe produkowane są z
ECONYL®, nylonowego materiału pochodzącego z recyklingu sieci
rybackich. • Testowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie
z BS EN 13501-1 i pod kątem poślizgnięć zgodnie z BS 7676-2.

Numer katalogowy
PFT0101CX8
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Rozmiar maty

Kolor

Waga

0,29 m x 0,44 m
(pakowane po 8 szt.)

Antracyt

9,6 kg
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Heathrow Airport

Groupon, London

Dudley College

Lloyds Bank of Scotland

Lower Precinct Shopping Centre, Coventry

Stafford County Hospital

Znajdź więcej studiów przypadku na cobaeurope.pl

PathMaster3

Ekspresowy montaż,
zaledwie w kilka minut
Innowacyjny produkt, kompletna mata
wejściowa w pudełku. • Płytki są łatwiejsze
w transporcie niż mata w rolce. • Mniejsza
produkcja odpadów w porównaniu z
cięciem z rolki. • Proste, wygodne i
stylowe rozwiązanie dla strefy wejściowej.
• EasyInstall - wystarczy przytwierdzić do
podłożu za pomocą płynu adhezyjnego
lub kleju. • Lita struktura maty zapobiega
przedostawaniu się brudu w głąb maty
- wystarczy odkurzyć, by utrzymać ją w
czystości. • Wzory na płytkach idealnie
do siebie pasują, co minimalizuje straty
montażowe. • Szeroka gama wzorów daje
dużą elastyczność aranżacyjną. •
W przypadku zniszczenia pojedynczej
płytki, wystarczy zastąpienie jednego
modułu, bez potrzeby wymiany całej
podłogi. • Nie kurczy się. • Wysokość
produktu: 13 mm

wymiary

szary

antracyt

45 cm x 45 cm
wymiary
23,5 cm x 75 cm

antracyt/szary

PathMaster Alu

Najbardziej optymalny kosztowo
aluminiowy system podłogowy
Wykładzina wykonana w 100% z włókien
polipropylenowych ułożona naprzemiennie
z listwami aluminiowymi, skutecznie
usuwa brud i wilgoć. • Dostarczane w
elastycznych rolkach o długości do 10
m i szerokości 2 m, łatwe w montażu wystarczy ściśle je ułożyć obok siebie,
aby uzyskać żądaną szerokość. • Łatwa
do ułożenia we wpuście lub klejona
do powierzchni podłogi (z fazowaną
krawędzią). • W razie potrzeby można
przyciąć do dowolnego rozmiaru przy
użyciu szlifierki ręcznej lub wyrzynarki. •
Wysokość produktu: 12 mm

antracyt
wymiary
2 m x 10 m
2 m x metr bieżący (maks.10 m)
wymiary
2 m x 10 m
2 m x metr bieżący (maks.10 m)
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szary
antracyt
PMB010004
PMB010004C
szary
PMB060004
PMB060004C

antracyt

szary

PM010007

PM060007

antracyt/szary
PM010008
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PathMaster Duo

Stylowe wykładziny wejściowe do
ochrony wewnętrznych podłóg
Zwarta powierzchnia zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb
maty - wystarczy odkurzyć by utrzymać w czystości. • Dostarczane
w elastycznych rolkach o długości do 10 m i szerokości 2 m, wystarczy
ściśle je ułożyć obok siebie, aby uzyskać żądaną szerokość. •
Łatwa do ułożenia we wpuście lub klejona do powierzchni podłogi (z
fazowaną krawędzią). • Antypoślizgowe lateksowe podłoże zapobiega
przemieszczaniu się maty. • Wysokość produktu: 11 mm

antracyt
wymiary

szary
antracyt

2 m x 20 m
2 m x metr bieżący (maks. 20 m)
wymiary

PMDB010001
PMDB010001C
szary

2 m x 20 m
2 m x metr bieżący (maks. 20 m)

PMDB060001
PMDB060001C

Alba

Chłonna wykładzina dywanowa do
ochrony wewnętrznych podłóg
Wykładzina do obszarów wejściowych, przejść i korytarzy o
dużym natężeniu ruchu. • Włosie nylonowe charakteryzuje
się wysokim stopniem absorpcji, a przy tym jest odporne na
zgniatanie. • Możliwości montażu: układanie „od ściany do
ściany”, osadzanie we wpuście lub klejenie na powierzchni
podłogi. • W zależności od zastosowania, produkt może
być dostępny z fazowanymi krawędziami. • Może być
stosowana jako część dwustopniowego systemu w obszarach
o dużym natężeniu ruchu. • Wyjątkowo trwałe wstawki
dywanowe produkowane z ECONYLu®, materiału nylonowego
pochodzącego z recyklingu, wykonanego z zużytych sieci
rybackich i innych źródeł. • Wysokość produktu: 7,5 mm +15%
/ -10%

wymiary

Needlepunch

Uniwersalna wykładzina dywanowa do
zdrapywania zanieczyszczeń
Teksturowane włókna polipropylenowe zapewniają doskonałe
właściwości w zakresie usuwania brudu i wilgoci. • Idealna do
stosowania na korytarzach wewnętrznych i w recepcji, stanowi
skuteczną barierę przed roznoszeniem zanieczyszczeń. • Do
stosowania w zagłębieniach na wycieraczki w strefach wejściowych.
• Opcjonalnie: dostępna z krawędziami zapobiegającymi
potknięciom. • Wiele możliwości montażu: do ułożenia we
wpuścia, klejenie, ułożenie na istniejącej podłodze.
• Wysokość produktu: 10,8 mm +15% / -10%

antracyt
wymiary
2 m x metr bieżący (maks. 21 m)
2 m x 21 m

szary
antracyt

szary

NP010001C

NP060001C

NP010001

NP060001

Precision Nib

Wysokiej jakości spersonalizowane
logo maty z nadrukiem
Maty o wysokiej wytrzymałości dostępne w
szerokiej gamie kolorystycznej. • Odporne
na zużycie, promieniowanie UV i plamy.
• Idealne do wykorzystania w projektach
logo mat - do wyboru jeden z 18 kolorów. •
Specjalna konstrukcja zapewnia doskonałe
właściwości zdrapujące. • Konstrukcja
Needlepunch zapewnia optymalną
odporność na zgniatanie. • Krawędzie nie
będą się pruć ani strzępić. • Logo maty
produkowane w Wielkiej Brytanii. • Niskie
koszty instalacji. • Wysokość produktu: 11
mm +15% / -10%

czarny

antracyt

szary

bordowy

czerwony

jasny zielony

granatowy

błękitny

jasny brązowy

złocisty beżowy

pomarańczowy

ciemny brązowy

ciemny zielony

fioletowy

różowy

biały

wymiary
2 m x 23 m
wymiary
2 m x 23 m

czarny

antracyt

szary

bordowy

czerwony

wymiary

SC010001

SC110001

SC060001

SC320001

SC310001

2 m x 23 m

jasny brązowy złocisty beżowy pomarańczowy ciemny brązowy ciemny zielony
SC210001

SC220001

SC170001

SC050001

SC040001

jasny niebieski

żółty

jasny zielony

granatowy

błękitny

jasny niebieski

żółty

SC420001

SC180001

SC020001

SC430001

SC070001

wymiary

fioletowy

różowy

biały

2 m x 23 m

SC200007

SC260001

SC130001

Precision Loop

Popularne logo maty produkowane w technologii inlay
Doskonały materiał do produkcji logo maty w technologii inlay. •
Wytrzymała wykładzina wejściowa, odporna na promieniowanie UV
i plamy. • Idealny do wykorzystania w projektach logo mat. • Do
wyboru 15 kolorów do wykorzystania we własnym projekcie. • Ciężki
podkład zapewnia doskonałe właściwości chłonne. • Konstrukcja
zapewnia dobrą odporność na zgniatanie. • Krawędzie nie będą się
pruć ani strzępić. • Logo maty produkowane w Wielkiej Brytanii. •
Wysokość produktu: 12,5 mm +15% / -10%

czarny

ciemny szary

czerwony

jasny brązowy

jasny zielony

niebieski

wymiary

jasny szary

pomarańczowy ciemny brązowy

błękitny

żółty

bordowy

ciemny zielony

biały

czarny

ciemny szary

antracyt

jasny szary

bordowy

2 m x 23 m

PL010001

PL160001

PL110001

PL060001

PL320001

wymiary

czerwony

2 m x 23 m

PL030001

PL190001

PL170001

PL050001

jasny zielony

niebieski

błękitny

żółty

biały

PL420001

PL180001

PL020001

PL070001

PL100001

wymiary
2 m x 23 m
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antracyt

jasny brązowy pomarańczowy ciemny brązowy ciemny zielony
PL040001
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Toughrib Diagonal

Prążkowana wykładzina do dokładnego
usuwania zanieczyszczeń
Wysokiej jakości, trwała wykładzina diagonalnie prążkowana
do skutecznego usuwania zanieczyszczeń. • Włókna 100%
polipropylenowe, farbowane na wskroś zapewniają doskonałe
oczyszczanie obuwia. • Wytrzymałe gumowe podłoże zapobiega
przemieszczaniu się. • Produkt dostarczany w rolkach o długości
do 25 m lub w pociętych fragmentach. • Wysokość produktu:
8,2 mm +15% / -10%

antracyt

wymiary
2 m x 25 m
2 m x metr bieżący

ciemny niebieski

szary

antracyt

ciemny niebieski

szary

TRD010001

TRD020001

TRD060001

TRD010001C

TRD020001C

TRD060001C

Toughrib Contract

Mata wejściowa z rolki do skutecznego
usuwania brudu i wilgoci
Popularny wybór wśród wykonawców podłóg jako wykładziny
wejściowej o wszechstronnych właściwościach. • Zabrudzenia
i wilgoć są wychwytywane w wierzchniej warstwie, co ułatwia
odkurzanie i konserwację. • Wykładzina do stref wejściowych,
która może być układana we wpuście lub w ruchliwych przejściach.
• Włosie wykonane w 100% z polipropylenu jest trwałe i nadaje się
do stosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu. • Wysokość
produktu: 6,5 mm +15% / -10%

czarny

niebieski

szary

brązowy

wymiary
2 m x 30 m
2 m x metr bieżący

czarny

niebieski

brązowy

szary

TR010006

TR020006

TR050006

TR060006

TR010006C

TR020006C

TR050006C

TR060006C

COVID-19
Produkty ochronne
Produkty i wskazówki dotyczące zarządzania obiektami
podczas epidemii koronawirusa w 2021 roku.

Wstęp
Globalna pandemia COVID-19 w 2021 roku sprawiła, że rządy, przedsiębiorstwa i członkowie
społeczeństwa muszą podjąć bezprecedensowe kroki, aby chronić siebie i innych.
Wiele krajów łagodzi obostrzenia, jednak normalne kontakty społeczne nadal są bardzo
ograniczone. Zachowanie bezpiecznego dystansu i ochrona przed zakażeniem to skuteczne
sposoby zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Zaprojektowaliśmy serię
produktów promujących utrzymanie bezpiecznego odstępu i zasad higieny, by pomóc firmom
wydajnie i bezpiecznie funkcjonować.
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Wyzwania

Zachowanie bezpiecznego dystansu
Oznakowanie graficzne jest prostym
i czytelnym sposobem na przekazanie pracownikom i klientom
konkretnych informacji dotyczących zachowana bezpiecznego

zachowania bezpiecznego dystansu. A
nowy produkt Hygimat to idealny sposób
na zmniejszenie zmęczenia pracowników na
stanowiskach wrażliwych pod kątem higieny.

odstępu. Według wytycznych dystans powinien wynosić 2
metry, jeśli tylko jest to możliwe. Dla firm, takich jak zakłady
fryzjerskie czy puby, ta odległość jest trudna do utrzymania.
Dla nich stworzyliśmy mniejsze maty ze wskazówkami
dotyczącymi zasad zachowania higieny

Zanieczyszczenie krzyżowe
Od początku pandemii stale prowadzona jest kampania
społeczna mająca na celu podniesienie świadomości na temat

(np. częstego mycia rąk).

zagrożeń, jaki sprawia fizyczny kontakt z przedmiotami, które
mogą być nośnikami wirusa. Wiedza na temat przenoszenia

Zmęczenie

zarazków na obuwiu nie jest tak rozpowszechniona. Ze

Nawet podczas pandemii COVID-19 wielu

jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Krytycznym

względu na pandemię COVID-19 kontrola zanieczyszczeń

kluczowych pracowników w supermarketach, magazynach i
zakładach produkcyjnych nadal uczęszcza do pracy. Problemy
związane z długotrwałą pracą na stojąco i wynikającymi z tego
problemami zdrowotnymi nie zniknęły. Do dwóch naszych

punktem przenoszenia ich na obuwiu między pomieszczeniami
i budynkami jest wycieraczka. Nasza oferta mat wejściowych i
dekontaminacyjnych ma pomóc poprawić higienę i zmniejszyć
ilość zanieczyszczeń przenoszonych na obuwiu.

kluczowych mat antyzmęczeniowych Orthomat dodaliśmy
®

wskazówki do
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Social Distancing
Maty bezpiecznego odstępu

Maty podłogowe do luźnego ułożenia promujące
zachowanie dystansu, dostępne w standardowych
rozmiarach i wzorach oraz na zamówienie
• Komunikuj zachowanie bezpiecznego dystansu swoim klientom
i pracownikom by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. •
Idealne dla wszystkich budynków użyteczności publicznej,
w tym szpitali, supermarketów i biur. • Proste, ekonomiczne i trwałe
rozwiązanie by pokazać dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. •
Drukowane cyfrowo dla doskonałego odwzorowania kolorów i wzorów.
• Płaskie wyprofilowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia. •
Można prać w pralkach automatycznych w 30°C. • Winylowe podłoże
utrzymuje maty na miejscu, mogą być one jednak prane i przenoszone
do innej lokalizacji (w przeciwieństwie do naklejek podłogowych). •
Dostawa w 3 tygodnie. • Wysokość produktu: 6 mm.

Rozmiar maty

czerwony

niebieski

0,65 m x 2 m - postacie - tekst polski

SDM010001PL

SDM030001PL

0,65 m x 2 m - ślady stóp - tekst polski

SDM010002PL

SDM030002PL

0,65 m x 2 m - postacie - tekst ang.

SDM010001

SDM030001

0,65 m x 2 m - ślady stóp - tekst ang.

SDM010002

SDM030002

Rozmiar specjalny - min. 50 m2

SDM000005

Taśma dwustronna
50 mm x 50 m
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przezroczysta
DST0001

ZACHOWAJ
ODSTĘP

2m

STOP!

ZACHOWAJ
ODSTĘP

STOP!
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Maty do oznakowania bezpiecznego dystansu
Maty podłogowe promujące świadomość zdrowotną
i zachowanie bezpiecznego odstępu.

• Zachęcają personel i klientów do zachowania zasad higienicznych
mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. •
Idealne do wszystkich budynków użyteczności publicznej, w tym: punktów
handlowych, supermarketów, hoteli i biur. • Ekonomiczny i trwały sposób by
pokazać, że firma dba o ochronę przeciw COVID-19. • Cena porównywalna
do naklejek podłogowych, ale maty można prać i przenosić w dowolne
miejsce. • Drukowane cyfrowo dla precyzyjnego odwzorowania kolorów
i wysokiej jakości wykończenia. • Bezpieczne fazowane krawędzie redukują
ryzyko potknięcia. • Niektóre wzory z napisami angielskimi dostępne od ręki.
• Wersja z napisami polskimi tylko na specjalne zamówienie. • Możliwość
prania automatycznego w 30°C. • Waga produktu: 3 kg • Wysokość
produktu: 6 mm.

Rozmiar maty
0,6 m x 0,95 m – Please Wait Here (2 szt. w opakowaniu)

Numer katalogowy

Kolor

SDM020005

niebieski

0,6 m x 0,95 m – Footprints (2 szt. w opakowaniu)

SDM010201

czarny/niebieski

0,6 m x 0,95 m – Please Respect Distancing – w poziomie (2 szt. w opakowaniu)

SDM010202

czarny/niebieski

0,95 m x 0,6 m – Please Respect Distancing – w pionie (2 szt. w opakowaniu)

SDM010203

czarny/niebieski

0,6 m x 0,95 m – Please Wash Hands (2 szt. w opakowaniu)

SDM020006

niebieski

0,6 m x 0,95 m – Please Sanitise Hands (2 szt. w opakowaniu)

SDM020007

niebieski

0,95 m x 0,6 m – Please Respect & Wait (2 szt. w opakowaniu)

SDM020008

niebieski

0,6 m x 0,95 m – Stop Keep Your Distance (pakowane po 2 szt.)

SDM010301

czarny/czerwony

0,6 m x 0,95 m – One Way Arrow (pakowane po 2 szt.)

SDM010204

czarny/niebieski
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Social Distancing
Maty bezpiecznego odstępu
z indywidualnym nadrukiem

Markowe maty podłogowe promujące dystans społeczny
dostępne w rozmiarach standardowych i na zamówienie
• Komunikuj zachowanie bezpiecznego dystansu swoim klientom
i pracownikom by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
• Maty mogą być zaprojektowane tak, aby zawierały Twoje logo
i pasowały do wytycznych Twojej marki - tworząc lepsze doświadczenia
dla pracowników i klientów. • Proste, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie
by pokazać dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. • Drukowane
cyfrowo dla doskonałego odwzorowania kolorów i wzorów. • Płaskie
wyprofilowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia. • Można prać
w pralkach automatycznych w 30°C. • Winylowe podłoże utrzymuje
maty na miejscu, mogą być one jednak prane i przenoszone do innej
lokalizacji (w przeciwieństwie do naklejek podłogowych). • Dostawa
w 3 tygodnie. • Wysokość produktu: 6 mm.

KEEP
YOUR
DISTANCE

STOP!

Skontaktuj się, aby otrzymać
spersonalizowaną ofertę
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Biznes
Ochrona przed COVID-19

Wiele firm, takich jak supermarkety, zakłady produkcyjne

potrzeby, ale używanie częstych wizualnych przypomnień, takich

i dostawcy usług logistycznych, pozostało otwartych

jak taśmy i maty podłogowe, jest najskuteczniejszym sposobem

podczas trwania pandemii by dostarczyć produkty i usługi dla

komunikowania zasad. Maty w tym wypadku świetnie się

przemysłu i społeczeństwa. Ich pracownicy musieli nauczyć

sprawdzają, ponieważ może je przenosić w różne miejsca.

się, jak ograniczać ryzyko i spełniać wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. Inne branże, takie jak hotelarstwo
i handel detaliczny, które zostały zamknięte na kilka miesięcy,
wciąż uczą się, jak funkcjonować w „nowej rzeczywistości”.
To poznawanie niezbadanego terytorium dla większości z nas.

Egzekwowanie społecznego dystansu

Redukcja przenoszenia zanieczyszczeń
Każda odpowiedzialna osoba wie, że należy myć i dezynfekować
ręce, a także nie dotykać twarzy i przedmiotów, które mogą być
nośnikiem zarazków. Jednak prawie we wszystkich firmach ludzie
komunikują się ze sobą. SafeScreen Pro pozwala na stworzenie
skutecznej bariery do ochrony pracowników przy biurku lub

Niezależnie od tego, czy chodzi o ogólne komunikaty przy

w recepcji. Ponadto, samo poruszanie się po budynku również

wejściu, drogi jednokierunkowe czy przypomnienia o zasadach

stanowi niebezpieczeństwo zanieczyszczenia obuwia. Wirusy

zachowania higieny, firmy wciąż zastanawiają się nad tym,

znajdujące się na podłodze mogą być łatwo transportowane

jak ludzie poruszają się po swoich miejscach pracy. Każde

w ten sposób. Maty dezynfekujące pomagają wyeliminować ten

przedsiębiorstwo i każdy budynek będzie miał swoje specyficzne

problem.

SitePath z indywidualnym nadrukiem
Wyznaczanie wyraźnych dróg
komunikacyjnych z własnym nadrukiem

• Lekka mata do łatwego montażu na budowie lub w zakładzie
produkcyjnym z dedykowanym własnym nadrukiem. • Elastyczny materiał
może być układany na nierównych powierzchniach. • Górna powierzchnia
o wzorze blachy ryflowanej. • Żółta barwa daje pewność, że drogi ruchu są
dobrze widoczne. • Grafiki są drukowane na powierzchni maty
z wykorzystaniem utwardzania promieniami UV, co zapewnia wysoką
trwałość i doskonałą jakość kolorów. • Łatwe czyszczenie za pomocą
myjki strumieniowej lub węża. • Dostarczana w długich rolkach do łatwej
instalacji. • Może być ułożona luźno lub przyklejona do podłoża. • Niski profil
zmniejsza ryzyko potknięcia. • Materiał: PVC • Wysokość produktu: 2 mm
Wymiary
1 m x 10 m
1mx5m

żółty
SP070001
SP070001C5
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Maty bezpiecznego odstępu dla szkół

Maty podłogowe do luźnego ułożenia promujące
zachowanie dystansu dla placówek edukacyjnych
• Komunikują uczniom zachowanie bezpiecznego dystansu by
ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. • Idealne dla
szkół, przedszkoli i uczelni. • Ekonomiczne i trwałe rozwiązanie by
pokazać dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. • Dostępne jako maty
o długości 2 m lub mniejsze maty do klas pakowane po 8 lub 16 sztuk. •
Drukowane cyfrowo dla doskonałego odwzorowania kolorów i wzorów.
• Płaskie wyprofilowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia. • Można
prać w pralkach automatycznych w 30°C. • Winylowe podłoże utrzymuje
maty na miejscu, mogą być one jednak prane i przenoszone do innej
lokalizacji (w przeciwieństwie do naklejek podłogowych). • Wysokość
produktu: 6 mm.

Rozmiar maty
0,65 m x 2 m - Thank you

SDM020001

Kolor
niebieski/pomarańczowy

0,65 m x 2 m - People

SDM010401

szary/zielony

400 mm x 400 mm (pakowane po 8 szt.)

SDM000008

zwierzęta leśne

400 mm x 400 mm (pakowane po 16 szt.)

SDM000016

zwierzęta leśne

Taśma dwustronna
50 mm x 50 m
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Numer katalogowy

przezroczysta
DST0001
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Edukacja
Ochrona przed COVID-19

Niektóre szkoły zostały ponownie otwarte dla uczniów, a kolejne będą wracać do regularnego
funkcjonowania. Dla bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli konieczne jest przestrzeganie zasad
dystansowania społecznego. Jest to duże wyzwanie dla pracowników szkół, szczególnie tych,
którzy mają pod opieką młodsze dzieci.
Bezprecedensowe okoliczności, w jakich znaleźliśmy się, są
wyzwaniem dla wszystkich. Tym bardziej dla wszystkich osób

Oznaczenia graficzne = proste wytyczne

w szkołach i przedszkolach. Oprócz presji wynikającej

Wszyscy znamy powiedzenie, że obraz jest wart więcej niż tysiąc

z obowiązku realizacji programu nauczania, muszą spełnić

słów. To prawda, szczególnie jeśli chodzi o zapamiętywanie rad

wymagania związane z ostrzeganiem dzieci o tym, jak ważne jest

w trudnym rozpraszającym otoczeniu.

zachowanie dystansu.
Znacznie ułatwi to wyraźne oznakowanie przestrzeni do wspólnej
Wielu dorosłych ma problem z interpretacją i przestrzeganiem

zabawy i na placach zabaw. Pomocna przy tym jest łatwa

wytycznych specjalistów i radzeniem sobie z obecną sytuacją. Jak

w aplikacji samoprzylepna taśma lub szybkoschnąca farba do

zatem można pomóc dzieciom i młodym osobom przystosować

oznakowania obszarów w różnych kolorach. Wyraźnie wydziela

się do trudnych warunków w celu zachowania wysokiego

obszary i pokazuje odległości dla różnych grup.

bezpieczeństwa?
Zasady dotyczą nie tylko przebywania w klasie czy na placu
zabaw, ale także posiłków, obsługi urządzeń oraz wchodzenia

Pomoc dla małych dzieci w utrzymaniu dystansu
Zaprojektowaliśmy jasne i łatwe do zrozumienia komunikaty

i wychodzenia z placówek.

na naszych matach z myślą o potrzebach szkół i uczelni. Maty

Higiena i bezpieczny dystans

łatwo przenosić. Maty można prać automatycznie, co pomaga

Trzeba opracować nowe procedury, częściej myć ręce,
dezynfekować powierzchnie oraz tłumaczyć dzieciom, że nie
mogą stać lub siedzieć tak blisko swoich przyjaciół, jak by chciały.
To jest trudne dla młodych osób. Małe dzieci mogą mieć problem
ze zrozumiem powagi sytuacji. W przypadku młodzieży trudne
może być zwalczenie ich naturalnej skłonności do testowania

są łatwe do ułożenia, pozostają na miejscu, jednak można je
zachować ich świeży wygląd - w przeciwieństwie do naklejek
podłogowych, które ścierają się po pewnym czasie i wymagają
wymiany. Dla małych dzieci proponujemy mniejsze maty
z kolorowymi motywami zwierzęcymi. Ułatwiają one wyznaczenie
w przyjazny sposób obszarów do zabawy w szkole lub
przedszkolu.

zasad i przekraczania granic.
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COBAtape dla bezpiecznego dystansu
Taśma podłogowa do szybkiego i łatwego
wyznaczania stref bezpiecznego dystansu

• Komunikuj zachowanie bezpiecznego dystansu swoim klientom
i pracownikom by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
• Idealna dla wszystkich budynków użyteczności publicznej, w tym
zarówno dla szpitali, supermarketów i biur, jak i dla firm produkcyjnych
i zakładów przemysłowych. • Proste, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie
by pokazać dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. • Samoprzylepna
winylowa taśma podłogowa do szybkiego zaznaczania linii na podłodze.
• Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej – w pojedynczych kolorach
lub w wersjach ostrzegawczych, aby dodatkowo poprawić widoczność.
• Tylko do ruchu pieszego. • Należy wyczyścić powierzchnię przed
klejeniem.
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Rozmiar

Numer katalogowy

Kolor

TP010002

czarny

50 mm x 33 m

TP010702

czarno/żółty

50 mm x 33 m

TP020002

niebieski

50 mm x 33 m

TP030002

czerwony

50 mm x 33 m

TP040002

zielony

50 mm x 33 m

TP070002

żółty

50 mm x 33 m

TP130002

biały

50 mm x 33 m

TP130302

biało/czerwony

50 mm x 33 m

TP130402

biało/zielony

50 mm x 33 m
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Farba do oznakowania tymczasowego

Szybkoschnąca tymczasowa farba do znakowania
• Gotowa w czasie krótszym niż 5 minut. • Stopniowo zanika w ciągu
4-6 tygodni. Farbę można łatwo usunąć przy użyciu wody i szczotki.
• Aerozol bez CFC do szybkiego znakowania, malowania wyraźnych
linii i symboli. • Dostępna w szerokiej gamie kolorów: czarny, niebieski,
czerwony, zielony, żółty, biały i pomarańczowy.

Tymczasowa
750 ml (6 szt.)

czarny
QLT00001P

niebieski
QLT00002P

czerwony
QLT00003P

zielony
QLT00004P

żółty
QLT00007P

biały
QLT00013P

pomarańczowy
QLT00017P

Aplikator do farby

Szybki i wygodny sposób aplikacji farb do znakowania
• Ułatwia malowanie linii, krzywizn i kształtów. • Do szybkiego
i sprawnego nakładania farb w aerozolu. • Dostępna wersja ręczna i na
kółkach (z miejscem na dodatkową puszkę farby).

aplikator

numer produktu

aplikator 4-kołowy

QLA000002

aplikator ręczny

QLA000001
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Orthomat® maty bezpiecznego odstępu

Redukują zmęczenie i wskazują bezpieczny dystans
• Komfortowe maty piankowe do redukcji przeciążenia i zmęczenia
wywołanego długotrwałym staniem. • Wyraźnie komunikują

bezpieczny dystans pracownikom. • Wersja Premium składa się
z dwóch warstw dla zwiększenia komfortu i wytrzymałości, polecana na
stanowiska, gdzie pracownicy częściej poruszają się i obracają.
• Izolują pracowników przed szkodliwym wpływem pracy stojącej na
betonowych posadzkach. • Lekkie, łatwe do przenoszenia
i transportu. • Najlepiej sprawdzają się w suchym środowisku. •
Teksturowana powierzchnia dla atrakcyjnego wyglądu. • Fazowane
krawędzie redukują ryzyko potknięcia. • Testowane pod kątem reakcji
na ogień według BS EN 13501-1.

Rodzaj

Wysokość produktu

Kolor

Numer katalogowy

0,9 m x 1,5 m

Rozmiar maty

Orthomat® Standard

9,5 mm

czarny/niebieski

AF010004SD

0,9 m x 1,5 m

Orthomat® Premium

12,5 mm

czarny/niebieski

FF010008SD

Orthomat® Standard
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Orthomat® Premium
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Hygimat

Rewolucyjna mata antyzmęczeniowa
• Poprawia uczucie komfortu podczas pracy na stojąco. •
Idealna do każdego stanowiska, gdzie higiena jest kluczowa, np.
opieka zdrowotna, produkcja żywności, catering, hotelarstwo
lub gastronomia. • Wykonana z rewolucyjnej „żelowej pianki”
zapewniającej trwałość i komfort użytkowania. • Materiał posiada
dodatkowo właściwości antybakteryjne. • Zamknięta konstrukcja
sprawia, że żadne płyny nie mogą wniknąć w matę i zmienić jej
właściwości. • Wersja z otworami jest idealna dla mokrych miejsc
pracy wymagających drenażu. • Odporna na oleje. • Łatwe
czyszczenie - można czyścić detergentem lub sterylizować parą
wodną. • Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie
z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. • Materiał:
Gumowana pianka żelowa • Wysokość produktu: 17 mm ±1 mm
wymiary
0,6 m x 0,9 m (pełna)
0,9 m x 1,5 m (pełna)
0,9 m x 1,8 m (pełna)
0,6 m x 0,9 m (z otworami)
0,9 m x 1,5 m (z otworami)
0,9 m x 1,8 m (z otworami)

czarny
HYS010001
HYS010002
HYS010003
HYG010001
HYG010002
HYG010003

73

HygiWell – mata do dezynfekcji obuwia
Mata dezynfekująca do luźnego ułożenia,
pomocna w ochronie przed COVID-19

• Głębokie zagłębienie zatrzymuje płynny środek dezynfekujący do

skutecznego czyszczenia obuwia przy wejściach. • Wykonana
z materiału PVC w 100% pochodzącego z recyklingu, zgodnego
z REACH. • Specjalnie zaprojektowane elastyczne skrobaki usuwają
brud i umożliwiają zanurzenie obuwia w środku dezynfekującym.
• Polecana do każdej lokalizacji, gdzie kluczowe jest utrzymanie
wysokiego poziomu higieny, np. w budynkach gospodarczych,
w zakładach przetwórstwa spożywczego i w rzeźni. • Zalecana
objętość środka dezynfekującego to 1,75 litra. • W 100% nadająca
się do recyklingu. • A+ według BREEAM. • Fazowane krawędzie
redukują ryzyko potknięcia.

Rozmiar maty
550 mm x 800 mm

Numer katalogowy

Waga

Środek dezynfekujący

HYW010001

3,5 kg

do 1,75 litra

Ułóż na posadzce • Napełnij płynnym
środkiem dezynfekującym • Wejdź na matę,
by oczyścić i odkazić obuwie • Połącz z matą
chłonną, by osuszyć obuwie
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Stosować w połączeniu z matą z mikrofibry

75

Maty do kontroli wilgotności
Idealna kontynuacja dla
mat dezynfekujących
Microfibre Doormat

Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej
absorpcji z możliwością prania
• Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej mikrofibry.
• Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają głęboką penetrację
i czyszczenie obuwia. • Tarcie włókien powoduje wytworzenie
ładunku elektrostatycznego, który przyciąga i przechwytuje pył/
zanieczyszczenia. • Efektywnie czyści trudnodostępne miejsca
w podeszwach obuwia i na kółkach wózków. • Doskonałe właściwości
w zakresie „ścierania i zdrapywania” brudu, a także szybkie schnięcie. •
Luksusowe miękkie włosie zapewnia stylowy wygląd strefy wejściowej.
Bez ryzyka powstawania kłaczków. • Przyjazna środowisku – nie
wymaga wstępnego czyszczenia chemicznego ani detergentów. •
Materiał: Mikrofibra • Wysokość produktu: 8 mm

Rozmiar maty

czarny/szary

0,9 m x 0,6 m

MF010001

1,5 m x 0,9 m

MF010002
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First-Step

Pierwszy krok do kontroli zanieczyszczeń
• Higieniczna mata złożona z odrywanych, pokrytych klejem warstw
jednorazowego użytku, które wykonano z substancji hamującej
rozwój rdzy i drobnoustrojów. • „Lepkie” warstwy przechwytują
brud i pył z obuwia i pojazdów na kółkach, zapewniając kontrolę
zanieczyszczeń. • Kiedy wierzchnia warstwa zabrudzi się, wystarczy
ją zerwać, odsłaniając następny czysty arkusz. • Samoprzylepny
podkład utrzymuje matę w miejscu. • Idealne rozwiązanie dla szpitali,
pomieszczeń o podwyższonej czystości i wszystkich obszarów, gdzie
wysoki poziom higieny jest ważny. • Wysokość produktu: 1,5 mm
wymiary
0,45 m x 1,17 m (pakowane po 4 sztuki)

biały

Clean-Step

Skuteczna kontrola zanieczyszczeń
• Nakładka złożona z pokrytych klejem warstw, które skutecznie
przyciągają i zatrzymują kurz i brud, zapewniając czystość podłogi.
• Kiedy wierzchnia warstwa zabrudzi się, wystarczy ją zerwać,
odsłaniając następny czysty arkusz. • Idealne rozwiązanie dla szpitali,
pomieszczeń o podwyższonej czystości i wszystkich obszarów, gdzie
wysoki poziom higieny jest ważny. • Mocowane na solidnej sztywnej
płycie, która utrzymuje matę w miejscu i ułatwia jej przenoszenie.
• Dostępne są wkładki uzupełniające po 60 warstw. • Wysokość
produktu: 6,5 mm
wymiary

niebieski

biały

0,8 m x 0,6 m - rama + nakładka (1 sztuka)

WC000011

WC020011

0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki)

WC000022

WC020022

0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.)

WC000003

WC020003

biały
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niebieski

biały
WC000004

niebieski
WC020004

niebieski
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Kontrola zanieczyszczeń

SafeScreen Pro - ekran ochronny

SafeScreen Pro w kształcie litery L

SafeScreen Pro w kształcie litery U

SafeScreen Pro

Ochrona pracowników i klientów przed
infekcją drogą kropelkową

SafeScreen Pro w kształcie litery U

• Łatwe w montażu i szybkie w instalacji, bez konieczności
dokonywania pomiarów. • Skuteczna prosta bariera chroniąca przed
rozprzestrzenianiem się zarazków przez mówienie, kichanie i kaszel. •
Ekonomiczne rozwiązanie do ochrony przed COVID-19, produkowane
w Wielkiej Brytanii. • Mocne magnetyczne mocowania i samoprzylepne
podkładki zapewniają stabilność. • Przezroczyste tworzywo sztuczne
umożliwia pracownikom łatwą komunikację i minimalizuje zakłócenia. •
Uniwersalne osłony mogą być ustawione tak, aby pasowały do biurek
o różnych kształtach i rozmiarach. • Idealne do zastosowania w biurach,
recepcjach, restauracjach, szkołach i w wielu innych miejscach.
• Ekrany w 100% nadają się do recyklingu.

Rozmiar

Opis

Numer
katalogowy

wysokość 650 mm x długość 850 mm

SafeScreen Pro Front mały

SSP000001

wysokość 850 mm x długość 1800 mm

SafeScreen Pro Front średni

SSP000002

wysokość 850 mm x długość 1800 mm SafeScreen Pro w kształcie litery L średni

SSP000003

wysokość 850 mm x długość 2600 mm SafeScreen Pro w kształcie litery L duży

SSP000004

wysokość 850 mm x długość 1800 mm SafeScreen Pro w kształcie litery U średni

SSP000005

wysokość 850 mm x długość 2600 mm SafeScreen Pro w kształcie litery U duży

SSP000006

wysokość 850 mm x długość 850 mm

SSP000007

SafeScreen Pro - ekran ochronny

SafeScreen Pro Front
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Maty wejściowe

Wszechstronne maty na wszystkie pory roku
Od wysoce wytrzymałych mat wejściowych po domowe wycieraczki – oferta COBA
Europe to kompletna gama rozwiązań! Ta seria produktów oferuje szereg nowoczesnych
i klasycznych wzorów dopasowanych do możliwości finansowych odbiorcy. Dostępne są
produkty w różnorodnej kolorystyce, w wielu rozmiarach i o różnych klasach odporności
na ścieranie, przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Vyna-Plush

Ekonomiczna mata wejściowa
do skutecznego zatrzymywania
zanieczyszczeń
Niedroga mata do ogólnego
zastosowania, zapobiega potknięciom
i poślizgnięciom. • Powierzchnia
zdrapująca brud wykonana w 100%
z włókien polipropylenowych. •
Antypoślizgowe podłoże z PVC
utrzymuje matę bezpiecznie na miejscu.
• Dostępna w rolkach do pokrycia
większych obszarów wejściowych.
• Szeroka gama kolorów, łatwe
dopasowanie do wystroju wnętrza. •
Materiał: PP (polipropylen) • Wysokość
produktu: 7 mm

czarny/stalowy

wymiary
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czarny/brązowy

czarny/niebieski

czarny/czerwony

czarny/stalowy czarny/brązowy czarny/niebieski czarny/czerwony

0,6 m x 0,9 m

VP010601

VP010501

VP010201

VP010301

0,9 m x 1,2 m

VP010604

VP010504

VP010204

VP010304

0,9 m x 1,5 m

VP010602

VP010502

VP010202

VP010302

1,2 m x 1,8 m

VP010603

VP010503

VP010203

VP010303

0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)

VP010607C

VP010507C

VP010207C

VP010307C

1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)

VP010608C

VP010508C

VP010208C

VP010308C
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Entra-Plush

Mata dywanowa odporna na zgniatanie
Szybkoschąca i odporna na zgniatanie powierzchnia dywanowa. • Wydajnie ściera wilgoć z
mokrego obuwia. • Włókna dywanowe doskonale wychwytują i zatrzymują wilgoć z obuwia
w strefie wejściowej. • Antypoślizgowe i plamoodporne podłoże z PVC utrzymuje matę na
miejscu. • Idealna do obszarów komercyjnych, np. do biur.
• Materiał: PP (polipropylen) • Wysokość produktu: 7 mm +15% / -10%

niebieski

brązowy

czerwony

szary

wymiary

niebieski

czerwony

brązowy

szary

0,6 m x 0,9 m

PP020001

PP030001

PP050001

PP060001

0,9 m x 1,5 m

PP020002

PP030002

PP050002

PP060002

1,2 m x 1,8 m

PP020003

PP030003

PP050003

PP060003

Duo

Nowoczesne rozwiązanie dla
skutecznego usuwania zabrudzeń
Struktura dwuwłóknowa zapewnia podwójne działanie. • Szorstkie
włókna polipropylenowe skutecznie zeskrobują zanieczyszczenia.
• Miękkie włókna usuwają i zatrzymują wilgoć. • Ułożone
naprzemiennie włókna gwarantują atrakcyjny wygląd. • Idealne
do biurowych obszarów wejściowych. • Winylowe podłoże dla
wysokiej przyczepności. • Materiał: PP (polipropylen) • Wysokość
produktu: 8 mm

czarny/antracyt

wymiary

czarny/brązowy

czarny/niebieski

czarny/antracyt

czarny/niebieski

0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.)

DU010001

DU020001

czarny/brązowy
DU050001

0,9 m x 1,5 m

DU010002

DU020002

DU050002

Kontrola zanieczyszczeń

Eliminacja bakterii

Czystość na poziomie
mikrobiologicznym

Zapobiega rozprzestrzenianiu
się w strefie wejściowej
bakterii, wirusów i innych
drobnoustrojów

Entra-Clean HygienePlus

Mata wejściowa aktywnie zwalczająca drobnoustroje,
z możliwością mechanicznego czyszczenia
• Usuwa widoczne zabrudzenia i niewidoczne drobnoustroje. • HygienePlus to maty
produkowane z wykorzystaniem BI-OME – środka biobójczego zarejestrowanego w UE
i w OEKO-TEX®, z aktywnością przeciwdrobnoutrojową. BI-OME działa poprzez skuteczne
zabijanie bakterii w kontakcie z matą. • Pomimo, że technologia jest w pełni skuteczna
w przypadku zwalczania drobnoustrojów, nie powoduje podrażnienia skóry. • Nowa
kategoria mat wejściowych. • Poprawia higienę na poziomie podłogi – ważne w kontekście
walki z Covid-19 i nie tylko. • Bardziej zrównoważony produkt – można rzadziej czyścić
i to w niższej temperaturze. • Wolna od metali. • W pełni nadająca się do czyszczenia
mechanicznego bez zmniejszenia aktywnej mocy zwalczania drobnoustrojów przez długi
czas użytkowania maty. • Odpowiednia do wszystkich obiektów, w szczególności do biur,
hoteli, ośrodków wypoczynkowych, placówek opieki zdrowotnej i domów spokojnej starości.
• Redukuje nieprzyjemne zapachy spowodowane obecnością bakterii i pleśni.

Kolor

Antracyt

Rozmiar maty

Numer katalogowy

0,6 m x 0,9 m

EC010001

0,8 m x 1,2 m

EC010002

0,9 m x 1,5 m

EC010003

1,2 m x 1,8 m

EC010004

0,6 m x 0,9 m

EC060001

0,9 m x 1,5 m

EC060003

1,2 m x 1,8 m

EC060004

0,6 m x 0,9 m

EC050001

0,9 m x 1,5 m

EC050003

1,2 m x 1,8 m

EC050004

1,2 m x 2,4 m
0,8 m x 1,2 m
Szary

1,2 m x 2,4 m
0,8 m x 1,2 m
Brązowy

1,2 m x 2,4 m
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Szary

EC010005
EC060002

EC060005
EC050002

EC050005

Antracyt

Brązowy
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Entra-Clean HygienePlus

to rewolucja w utrzymaniu czystości na poziomie podłogi

COBA Europe z dumą prezentuje
Entra-Clean HygienePlus – naszą
pierwszą matę wejściową

z wbudowaną technologią aktywnego
zwalczania drobnoustrojów.
Rewolucyjna technologia
antybakteryjna sprawia, że produkt
jest czymś więcej niż tylko kolejną
matą wejściową.
Jak działa nowa mata wejściowa
Entra-Clean Hygiene+?

Korzyści ze stosowania technologii Hygiene+ dla
mat wejściowych:

W ofercie mamy szeroką gamę wycieraczek, które
skutecznie radzą sobie z brudem i wilgocią, ale maty
z serii Hygine+ zmieniają zasady gry. Oprócz wysokiej
jakości materiałów i trwałej konstrukcji, maty Entra-Clean
Hygiene+ poddane są procesowi BI-OME, który eliminuje
bakterie i zmniejsza ryzyko przenoszenia się wirusów.

•
•
•
•
•
•

Czym jest process BI-OME dla mat wejściowych?

•
•
•

BI-OME jest środkiem biobójczym, który trwale redukuje wirusy
na powierzchniach mat wejściowych. Zabieg z użyciem BI-OME
może zmniejszyć aktywność wirusów osłonkowych w przeciągu
2 godzin, podczas gdy ich połowiczny okres rozpadu (czyli czas
potrzebny na to, aby 50% wirusów dezaktywowało się) wynosi
4 godziny dla powierzchni nie poddanych zabiegowi.

Eliminacja bakterii.
Czystość na poziomie mikrobiologicznym.
Redukcja nieprzyjemnych zapachów.
Możliwe zmniejszenie aktywności wirusów otoczkowych.
Mniejsze zużycie wody, rzadsze czyszczenie.
Oszczędność energii dzięki możliwości czyszczenia w niskiej
temperaturze.
Nie podrażnia skóry.
Wolna od metali.
Trwała technologia.

Co się stanie, gdy wycieraczka jest czyszczona lub
prana mechanicznie?
Wycieraczkę Entra-Clean Hygiene+ można czyścić jak każdą
inną matę, można ją nawet prać w pralce. Efekt zabiegu BIOME pozostaje na włóknach i jest stale aktywny, co oznacza, że
wycieraczkę można prać w niższych temperaturach, co pozwala
na oszczędność energii przy zachowaniu pierwotnych właściwości
maty i czystości na poziomie mikrobiologicznym.

BI-OME to zarejestrowany i przetestowany proces
Proces BI-OME jest zarejestrowany w OEKO-TEX® dla gwarancji
maksymalnego bezpieczeństwa konsumenta, posiada także
klasyfikację BPR (PT2, PT7, PT9) zarejestrowaną w ECHA
(Europejskiej Agencji Chemikaliów).

Inne produkty dostępne z technologią HygienePlus
Procesowi z wykorzystaniem BI-OME można poddać także nasze maty Promomat i Cosmo. Dla tych dwóch produktów obowiązuje próg
minimalnej ilości zamawianych produktów – skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej.

Toughrib

Solidna i wytrzymała, odporna na brud
Wytrzymała, prążkowana powierzchnia wykładziny skutecznie
usuwa brud i wilgoć z obuwia. • Zanieczyszczenia są gromadzone
w „kanalikach” dywanu, co zatrzymuje je w strefie wejściowej. •
Niebrudzący, antypoślizgowy podkład winylowy. • Lekka - łatwa
do podnoszenia i przenoszenia. • Wykończona krawędzią z
każdej strony, co redukuje ryzyko potknięć. • Materiał: 70%
PP (polipropylen), 30% PET (politereftalan etylenu) • Wysokość
produktu: 6 mm +15% / -10%

Toughrib

antracyt

brązowy

czerwony

zielony

wymiary

antracyt

brązowy

szary

czerwony

zielony

0,6 m x 0,9 m

TR010001

TR050001

TR060001

TR030001

TR040001

0,8 m x 1,2 m

TR010004

TR050004

TR060004

TR030004

TR040004

0,9 m x 1,5 m

TR010002

TR050002

TR060002

TR030002

TR040002

1,2 m x 1,8 m

TR010003

-

-

-

-

Reklamowe maty wejściowe
dostępne też na stronie 59

COBAwash®

Inwestycja w ochronę podłóg, do
użytku domowego i komercyjnego
Łatwa do czyszczenia, praktyczna, z
możliwością prania automatycznego. •
Łatwe czyszczenie, mniejsze rozmiary*
można prać w pralce domowej (wszystkie
rozmiary można prać w pralce przemysłowej).
• Zatrzymuje do 3,5 litra wody/m2. •
Wyłapuje 800 g/m2 zanieczyszczeń
i suchego pyłu. • Odporność na
wybielacze/wypłowienie – 11-letnia
gwarancja w zakresie znacznej utraty barw.
• Materiał: PA (poliamid) • Wysokość
produktu: 8 mm

czarny/stalowy
wymiary
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czarny/brązowy

szary

czarny/niebieski

czarny/czerwony

czarny/stalowy

czarny/brązowy

czarny/niebieski

0,6 m x 0,85 m

LM010601

LM010501

LM010201

czarny/czerwony
LM010301

0,85 m x 1,2 m

LM010604

LM010504

LM010204

LM010304

0,85 m x 1,5 m

LM010602

LM010502

LM010202

LM010302

1,15 m x 1,75 m

LM010603

LM010503

LM010203

LM010303
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Cosmo

Wytrzymała wycieraczka o
wysokiej odporności ogniowej
do zatłoczonych wejść
Odporna na zużycie wycieraczka
dywanowa z poliamidu. • Odpowiednia
wytrzymałość dla obszarów o
dużym natężeniu ruchu. • Włókna
wychwytują z obuwia i zatrzymują
wilgoć, skutecznie chroniąc podłogę. •
Przetestowana pod kątem poślizgnięć
- szczegóły w specyfikacji technicznej.
• Antypoślizgowe podłoże winylowe
pomaga utrzymać matę na miejscu,
nawet na gładkich podłogach. •
Odporność na promieniowanie UV i
temperaturę w zakresie od 0ºC do 60ºC.
• Materiał: PA (poliamid) • Wysokość
produktu: 8 mm

NOWOŚĆ

szary/czarny

wymiary

szary/niebieskie

szary/brązowy

szary/beżowy

szary/czarny

szary/niebieskie

szary/brązowy

0,6 m x 0,9 m

CSM010601

CSM060201

CSM060501

szary/beżowy
CSM060701

0,9 m x 1,5 m

CSM010602

CSM060202

CSM060502

CSM060702

1,3 x 2 m

CSM010603

CSM060203

CSM060503

CSM060703

Microfibre Doormat

Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej
absorpcji z możliwością prania
Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej
mikrofibry. • Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają
głęboką penetrację i czyszczenie obuwia. • Tarcie włókien
powoduje wytworzenie ładunku elektrostatycznego, który
przyciąga i przechwytuje pył/zanieczyszczenia. • Efektywnie
czyści trudnodostępne miejsca w podeszwach obuwia i
na kółkach wózków. • Doskonałe właściwości w zakresie
„ścierania i zdrapywania” brudu, a także szybkie schnięcie.
• Luksusowe miękkie włosie zapewnia stylowy wygląd
strefy wejściowej. Bez ryzyka powstawania kłaczków. •
Przyjazna środowisku – nie wymaga wstępnego czyszczenia
chemicznego ani detergentów. • Materiał: Mikrofibra •
Wysokość produktu: 8 mm

czarny

beżowy

0,6 m x 0,9 m

wymiary

MF010001

MF210001

0,9 m x 1,5 m

MF010002

MF210002

czarny

beżowy

Enviro-Mat

Mata wejściowa wytwarzana w 100% z
materiałów pochodzących z recyklingu
Solidna wycieraczka wykonana w 100% z materiałów pochodzących
z recyklingu. • Powierzchnia produkowana z przetworzonych
plastikowych butelek, a antypoślizgowe podłoże z zużytych opon.
• Klasyczna wypukła powierzchnia tworzy stylowe wykończenie. •
Skutecznie wyłapuje i zatrzymuje zanieczyszczenia. • Antypoślizgowe
podłoże zwiększa przyczepność. • Górna powierzchnia całkowicie
pokrywa podłoże, eliminując uszkodzenie krawędzi. • Materiał: Guma
pochodząca z recyklingu • Wysokość produktu: 5,1 mm

czarny

brązowy

szary

niebieski

wymiary
0,6 m x 0,9 m

czarny

brązowy

EM010001

EM050001

0,9 m x 1,5 m

EM010002

EM050002

1,2 m x 1,8 m

EM010003

EM050003

wymiary
0,6 m x 0,9 m

szary

niebieski

EM060001

EM020001

0,9 m x 1,5 m

EM060002

EM020002

1,2 m x 1,8 m

EM060003

EM020003

Superdry

Wysoko wydajna mata zatrzymująca wilgoć
Wytrzymała mata wejściowa, idealna do pomieszczeń biurowych
i na stanowiska pracy. • Wypukły, wzmocniony wzór „gofrowy”
usuwa zanieczyszczenia z obuwia, pomagając redukować ilość
brudu wnoszonego do wnętrza budynku. • Wyjątkowo chłonna,
zatrzymuje do 5,4 litra wody/m2. • Wzmocnione krawędzie
pomagają redukować ryzyko potknięcia a gumowe podłoże
chroni przed poślizgnięciem. • Materiał: PP (polipropylen) •
Wysokość produktu: 7 mm

czarny

niebieski

brązowy

szary

wymiary
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czerwony

Nowość

czarny

niebieski

czerwony

brązowy

szary

0,6 m x 0,9 m

WH010001

WH020001

WH030001

WH050001

WH060001

0,9 m x 1,5 m

WH010003

WH020003

WH030003

WH050003

WH060003

1,15 m x 1,75 m

WH010004

WH020004

WH030004

WH050004

WH060004

do wejść o dużym
natężeniu ruchu
Forklift Mat już dostępny!
strona 91
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Dirt Trapper

Świetnie radzi sobie z usuwaniem błota z obuwia
Bardzo chłonna powierzchnia zatrzymuje wilgoć, pył, a nawet
oleiste zanieczyszczenia. • Pomaga zapobiegać przedostawaniu
się wilgoci i brudu do wnętrza budynków. • Lateksowe podłoże
ogranicza przesuwanie się maty na podłodze. • Idealne
zabezpieczenie nawierzchni domowych i biurowych, oraz innych
obszarów, w których brud i wilgoć stanowią problem. • Można
prać automatycznie oraz suszyć w suszarce bębnowej lub bez
wyżymania. • Produkt objęty 5-letnią gwarancją. • Materiał:
Bawełna • Wysokość produktu: 8 mm

lazur

łupek

dąb

sosna

wymiary
0,5 m x 0,75 m
0,75 m x 1 m
0,75 m x 1,5 m

Coir

Klasyczna wycieraczka kokosowa
łatwo usuwająca brud z obuwia
Naturalna wycieraczka wykonana z włókien łuski kokosowej. •
Grube i szorstkie włókna poprawiają skuteczność zdrapywania
brudu. • Tradycyjna wycieraczka, idealna do ogólnodostępnych
wejść. • Do stosowania wewnątrz – bezpośrednio na powierzchni
podłogi lub w zagłębieniach. • Wytrzymałe, antypoślizgowe
podłoże utrzymuje wycieraczkę w miejscu. • Możliwość dodania
nadruku - stworzenie logo maty. • Materiał: Naturalne włókno
kokosowe • Wysokość produktu: 17 mm lub 23 mm

naturalny

wymiary - naturalny

czarny

ciemny brązowy

17 mm

23 mm

40 cm x 80 cm (23 mm)

CM050005

CM050008

50 cm x 100 cm (23 mm)

CM050006

CM050009

60 cm x 120 cm (23 mm)

CM050007

CM050010

1 m x 6 (23 mm)

CM050001

CM050003

CM050001C

CM050003C

1 m x metr bieżący (23 mm)
2 m x 6 m (23 mm)
2 m x metr bieżący (23 mm)
wymiary - 17 mm kolory
1 m x 6 m (17 mm)
1 m x metr bieżący (17 mm)
2 m x 6 m (17 mm)
2 m x metr bieżący (17 mm)

CM050002

CM050004

CM050002C

CM050004C

szary

czarny

ciemny brązowy

szary

CM010001

CM050001DB

CM060001

CM010001C

CM050001DBC

CM060001C

CM010002

CM050002DB

CM060002

CM010002C

CM050002DBC

CM060002C

Logo maty
Precision

Logo maty klasy Premium
zobacz na stronie 58

Logo Mata

Dla dobrego pierwszego wrażenia
Personalizowane maty wejściowe z
nadrukami w postaci logo lub napisów.
• Dostępność 66 kolorów (maksymalnie
6 na matę). • Logo Mata doskonale
radzi sobie z zatrzymywaniem brudu i
wilgoci. • Utrzymuje wejście w czystości,
jednocześnie utrwalając wizerunek marki. •
Zatrzymuje do 2,5 litra wody/m2. • 11-letnia
gwarancja na blaknięcie daje pewność,
że spersonalizowane logo i komunikaty
długo będą świetnie wyglądać. • Łatwość
czyszczenia, standardowe rozmiary można
prać automatycznie. • Antypoślizgowe
podłoże utrzymuje matę w miejscu. •
Materiał: PET (50% odpady poużytkowe) •
Wysokość produktu: 11 mm
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C27

C28

C29

C30

C61

C62

C63

C33

C26
C59

C60

C66

C25
C58

C31

C24
C57

Maty drukowane cyfrowo z wysokiej jakości odwzorowaniem kolorów i kształtów.
• Lepsze doświadczenie marki na imprezach poprzez dodanie grafiki na podłodze.
• Idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest duża liczba mat. • Wysokiej jakości kolory
i precyzja wykonania sprawiają, że produkty i marka z pewnością zostaną zauważone
przez potencjalnych klientów. • Projekt maty jest gotowy w ciągu 10 dni roboczych od
zamówienia. • Czas oczekiwania na produkt to ok. 4 tygodni. • Możliwość prania w pralce
w temperaturze 30°C. • Kształty i wymiary: standardowe lub robione na zamówienie. •
Materiał: PA (poliamid) • Wysokość produktu: 6 mm

C32

C23
C56

Wykładzina wejściowa z indywidualnym nadrukiem

C65

C22
C55

Promomat

C64

C21

C16
C49

C54

C15
C48

C20

C14
C47

C53

C13
C46

C19

C12
C45

C52

C11
C44

C17

C10
C43

C18

C08

C09

C07
C40

C41

C06
C39

C42

C04

C05

C37

C03
C36

C38

C02

LG000005

C35

Wymiar specjalny

C01

LG000002

C34

LG000001

1,15 m x 1,75 m

C51

numer produktu

0,85 m x 1,5 m

C50

wymiary
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Entramat

Łatwa do czyszczenia
mata wejściowa do
stosowania na zewnątrz
Wysokiej jakości trwała wycieraczka do
użytku zewnętrznego. • Poprzecznie
prążowakowana konstrukcja skutecznie
usuwa i zatrzymuje brud z obuwia. Dzięki
temu zanieczyszczenia nie przedostają
się do wnętrza budynku. • Fazowane
krawędzie umożliwiają dostęp dla ruchu
kołowego i zmniejszają ryzyko potknięcia
się. • Łatwe czyszczenie. Wystarczy
podnieść matę i pozamiatać, by usunąć
zanieczyszczenia. • Dostępna w wersjach:
Standard i Heavy. • Materiał: PVC •
Wysokość produktu: 12 mm

wymiary

Heavy-Duty
ED010101

ES010101

1 m x 1,5 m (Heavy)

ED010102

ES010102

1,2 m x 1,8 m (Heavy)

ED010103

ES010103

Loopermat

Mata o unikalnej pętelkowej strukturze
chroni przed brudem i pyłem
Charakterystyczna pętelkowa powierzchnia skutecznie wychwytuje
i zatrzymuje brud i zanieczyszczenia z obuwia. • Łatwa do
czyszczenia. Wystarczy wytrzepać i zamieść, by usunąć zgromadzone
zanieczyszczenia. • Wersja bez podkładu do luźnego ułożenia, a z
podłożem winylowym - dla minimalnego ruchu. • Dostępna wersja
bez podkładu, do montażu we wpuście. • Wykończona siatką, która
zapobiega kurczeniu się. • Materiał: PVC • Wysokość produktu:
9 mm (podłoże) lub 14 mm (bez podłoża)
Bez podłoża

Unbacked niebieski

Unbacked szary

0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m)

LU020909C

LU060909C

1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m)

LU021209C

LU061209C

0,9 m x 9 m

LU020909

LU060909

1,2 m x 9 m

LU021209

Z podłożem

LU061209
Unbacked szary

0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m)

-

LB060909C

1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m)

-

LB061209C

0,9 m x 9 m

-

LB060909

1,2 m x 9 m

-

LB061209

Unbacked szary

Unbacked niebieski

Bez podłoża

Standard

0,6 m x 1,2 m (Heavy)

Z podłożem

Ringmat Honeycomb

Wytrzymała zewnętrzna mata z
otworami do stref wejściowych
Idealny wybór dla wymagających lokalizacji narażonych na
przymrozki oraz śnieg. • Wypukła powierzchnia zapewnia
zwiększoną przyczepność, skutecznie usuwając brud i
zanieczyszczenia. • Duże otwory zatrzymują zanieczyszczenia
wewnątrz maty. • Materiał: Mieszanka gumowa zawierająca >50%
tworzywa pochodzącego z recyklingu
• Wysokość produktu: 23 mm
wymiary

czarny

0,4 m 0,6 m (23 mm)

RM010011

0,6 m x 0,8 m (23 mm)

RM010006

0,8 m x 1,2 m (23 mm)

RM010001

1 m x 1,5 m (23 mm)

RM010002

Ringmat Octomat

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa
do stosowania na zewnątrz
Solidna mata wejściowa idealna do stosowania na zewnątrz budynków.
• Wypukła powierzchnia zapewnia przyczepność w mokrych
warunkach, jednocześnie usuwając brud i zanieczyszczenia z obuwia. •
Opcja wkładów szczotkowych dla lepszego zdrapywania brudu, idealna
dla bardziej wymagających środowisk. • Materiał: Mieszanka gumowa
zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu • Wysokość
produktu: 22 mm
wymiary
0,4 m x 0,6 m

czarny
RM010012

0,4 m x 0,6 m

RM010011

1 m x 1,5 m

RM010003

0,6 m x 0,8 m

RM010006

Octoroll

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa w rolce
Idealne rozwiązanie dla wymagających obszarów wejściowych. •
Idealny do zewnętrznych stref wejściowych - guma ma naturalne
właściwości antypoślizgowe. • Trwała i wytrzymała. • Wytrzymuje
nawet najbardziej wymagające warunki pogodowe przy temperaturze
roboczej od -20 ° C do + 160 ° C. • Duże otwory wychwytują
zanieczyszczenia oraz zapewniają sprawny odpływ wody deszczowej. •
Łatwa w montażu. • Materiał: Mieszanka gumowa, zawierająca >50%
tworzywa pochodzącego z recyklingu. • Wysokość produktu: 13 mm
wymiary
1 m x 9,3 m
1 m x metr bieżący (maks. 9,3 m)
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czarny
RM010014
RM010014C
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Rampmat

Popularna wycieraczka o wzorze
plastra miodu do wielu zastosowań
Popularny wybór wśród mat wejściowych,
dobrze sprawdza się w większości warunków.
• Wypukła powierzchnia o wzorze plastra
miodu zapewnia przyczepność w mokrych
warunkach, jednocześnie usuwając
brud i zanieczyszczenia z obuwia. •
Wyprodukowana z wytrzymałej gumy. •
Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie
z DIN 51130. • Materiał: Guma nitrylowa •
Wysokość produktu: 14 mm
wymiary

czarny

0,8 m x 1,2 m

RP010002

0,9 m x 1,5 m

RP010001

Fingertip

Wycieraczka z naturalnej gumy zdrapująca brud
Elastyczne wypustki z gumy naturalnej do usuwania i
zatrzymywania brudu. • Zanieczyszczenia są najpierw
skutecznie zdrapywane, a następnie zatrzymywane w podłożu.
• Do stosowania w biurach i innych budynkach komercyjnych,
szczególnie tam, gdzie wnoszenie błota i zanieczyszczeń
jest dużym problemem. • Dobrze znosi różne warunki
atmosferyczne, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku na
zewnątrz. • Podłoże o wysokiej przyczepności i fazowane
krawędzie utrzymują matę w miejscu i zmniejszają ryzyko
potknięcia się. • Materiał: Naturalna guma • Wysokość
produktu: 11 mm - 13 mm
wymiary
0,6 m x 0,8 m

COBAscrape

Wielozadaniowa wycieraczka, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Wielozadaniowa wycieraczka, która usuwa
brud i zatrzymuje wodę. • Wypukła
powierzchnia zdrapuje brud i zanieczyszczenia
z obuwia. • Zatrzymuje do 2,6 l wody/m2
lub 1,5 kg suchego pyłu/m2. • Fazowane
krawędzie jako standard bezpieczeństwa. •
Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie
z DIN 51130. • Materiał: Guma nitrylowa •
Wysokość produktu: 6 mm
wymiary
0,85 m x 0,75 m

czarny
CS010001

0,85 m x 1,5 m

CS010002

0,85 m x 3 m

CS010003

1,15 m x 1,75 m

CS010004

czarny
FT010001

0,8 m x 1 m

FT010002

0,9 m x 1,5 m

FT010006

0,9 m x 1,8 m

FT010003

Maty do kontroli zanieczyszczeń
First-Step

Pierwszy krok do kontroli zanieczyszczeń
Higieniczna mata złożona z odrywanych, pokrytych klejem warstw
jednorazowego użytku, które wykonano z substancji hamującej
rozwój rdzy i drobnoustrojów. • „Lepkie” warstwy przechwytują
brud i pył z obuwia i pojazdów na kółkach, zapewniając kontrolę
zanieczyszczeń. • Kiedy wierzchnia warstwa zabrudzi się,
wystarczy ją zerwać, odsłaniając następny czysty arkusz. •
Samoprzylepny podkład utrzymuje matę w miejscu. • Idealne
rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości i
wszystkich obszarów, gdzie wysoki poziom higieny jest ważny.
• Wysokość produktu: 1,5 mm
wymiary
0,45 m x 1,17 m (pakowane po 4 sztuki)

biały

Clean-Step

Skuteczna kontrola zanieczyszczeń
Nakładka złożona z pokrytych klejem warstw, które skutecznie
przyciągają i zatrzymują kurz i brud, zapewniając czystość podłogi.
• Kiedy wierzchnia warstwa zabrudzi się, wystarczy ją zerwać,
odsłaniając następny czysty arkusz. • Idealne rozwiązanie dla
szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości i wszystkich
obszarów, gdzie wysoki poziom higieny jest ważny. • Mocowane
na solidnej sztywnej płycie, która utrzymuje matę w miejscu i ułatwia
jej przenoszenie. • Dostępne są wkładki uzupełniające po 60
warstw. • Wysokość produktu: 6,5 mm
wymiary

niebieski

biały

0,8 m x 0,6 m - rama + nakładka (1 sztuka)

WC000011

WC020011

0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki)

WC000022

WC020022

0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.)

WC000003

WC020003

biały

90

niebieski

niebieski

biały

niebieski

WC000004

WC020004
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Superdry Heavy Traffic

Redukcja brudu i wilgoci związanych
z ruchem wózków widłowych
Konstrukcja waflowa absorbuje wilgoć i resztki brudu z kół wózka
widłowego. • Redukcja ryzyka poślizgnięcia w obszarach o
wysokiej wilgotności. • Zmniejsza ryzyko utraty kontroli nad
wózkami widłowymi. • Pozwala uniknąć zwiększonych kosztów
sprzątania podczas złej pogody. • Prosta instalacja z użyciem
dwustronnej taśmy klejącej. • Duże maty mogą być montowane
pojedynczo lub układane obok siebie w celu pokrycia większych
powierzchni. • Chroni podłoże przed uszkodzeniem. • Łatwa
do czyszczenia za pomocą odkurzacza lub twardej szczotki.
• Materiał: Dywan z PP (polipropylenu) z gumowym podkładem
• Wysokość produktu: 10 mm
wymiary

antracytowy

1,15 m x 1,8 m

WHT010005

Taśma dwustronna Novafix

Taśma dwustronna o wysokiej wytrzymałości,
idealna do Superdry Heavy Traffic

• Bardzo wytrzymała dwustronna taśma do utrzymywania mat na miejscu. • Pozwala
na zarazem mocne i cienkie, odporne na warunki atmosferyczne mocowanie mat,
idealne do wejść do magazynów. • Wytrzymała taśma będąca bazą do mocnego
rozpuszczalnikowego kleju akrylowego o dużej sile wiązania. • Odporna na
promieniowanie UV, temperaturę i wilgoć. •
Taśma dwustronna
50 mm x 50 m

przezroczysta
DST0001

Maty rekreacyjne
Rekreację mamy dobrze przećwiczoną

COBA Europa od wielu lat zaopatruje szeroko pojęty sektor rekreacyjny w maty
zwiększające bezpieczeństwo. Oferujemy rozwiązania, które odzwierciedlają nasze
doświadczenie w tym zakresie. Higieniczne maty antypoślizgowe do basenów
i szatni, wysoce odporne maty do siłowni i sal gimnastycznych, a także gumowe maty
na place zabaw z zatwierdzoną krytyczną wysokością upadku dają pogląd na to, co
posiadamy w naszej ofercie. Dostarczamy również maty systemowe
i wykładziny gumowe wykorzystywane w stajniach, alejkach i myjkach.

Sport-Tile

Trwała ochrona podłogi na
siłowni i w strefach rekreacji
Proste w montażu płytki systemowe
łatwo dopasowują się do wszystkich
obszarów - od małych do dużych. •
Popularna wykładzina ochronna na
siłownie i lodowiska. • Absorbuje
uderzenia ciężkiego sprzętu sportowego.
• Amortyzuje upadki sprzętu i zwiększa
bezpieczeństwo. • Nieporowata guma
nie nasiąka potem i innymi płynami, w
przeciwieństwie do innych komercyjnych
gum przeznaczonych do siłowni. •
Pomaga ograniczyć poziom hałasu. •
Zapewnia komfort i przyczepność pod
stopami. • Łatwa w przenoszeniu, szybka
wymiana pojedynczych płytek. • Łatwa
do czyszczenia i konserwacji. • Wysoka
wytrzymałość. • Materiał: Mieszanka
gumowa zawierająca >50% tworzywa
pochodzącego z recyklingu
• Wysokość produktu: 10 mm

wymiary
Płytka 0,61 m x 0,61 m
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czarny
WR010001

Krawędź 0,61 m x 0,61 m

WR010002

Narożnik 0,61 m x 0,61 m

WR010003
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Solid Fatigue-Step

Doskonała ochrona podłogi na siłowni
Łatwe w montażu i wytrzymałe płytki systemowe. • Idealny system
podłogowy dla siłowni typu “cross-fit”. • Absorbuje uderzenia
ciężkiego sprzętu sportowego, jak obciążniki lub piłki lekarskie.
• Nieporowata guma - pot i inne płyny nie wsiąkają w matę. •
Amortyzuje upadki sprzętu i zwiększa bezpieczeństwo. • Pomaga
zmniejszać poziom hałasu. • Pojedyncze płytki można usuwać
i zastępować nowymi. • Przetestowana pod kątem poślizgnięć
zgodnie z DIN 51130. • Łatwa w czyszczeniu i konserwacji. •
Wysoka wytrzymałość. • Opcjonalnie: fazowane żółte lub czarne
krawędzie. • Materiał: Wersja Standard - guma naturalna/25%
kauczuk nitrylowy; wersja Nitryl/B1- 100% kauczuk nitrylowy •
Wysokość produktu: 18 mm, 16 mm (B1)
wymiary
0,9 m x 0,9 m
Fatigue-Step krawędzie

Weightroom Mat

Ekstremalnie wytrzymała mata ochronna do siłowni
Doskonałe zabezpieczenie podłogi przed uszkodzeniem,
porysowaniem i zniszczeniem. • Amortyzuje upadki sprzętu i
zwiększa bezpieczeństwo. • Łatwa do czyszczenia i konserwacji.
• Nieporowata guma nie nasiąka potem i innymi płynami, w
przeciwieństwie do innych komercyjnych gum przeznaczonych do
siłowni. • Wysoka wytrzymałość. • Skuteczna w ograniczaniu
poziom hałasu. • Dwustronna powierzchnia użytkowa teksturowana lub szerokorowkowa. • Maty można łączyć ze sobą
dla pokrycia większego obszaru. • Materiał: Mieszanka gumowa
zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
• Wysokość produktu: 12 mm lub 17 mm
wymiary

czarny

1,2 m x 1,8 m x 17 mm

HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12 mm

HM010002

czarny

nitryl (B1)

ST010001

ST010001B1

czarny

żółty

Wersja Żeńska 75 mm x 1 m

SS010002F

SS070002F

Wersja Męska 75 mm x 1 m

SS010002M

SS070002M

DeckStep

Prążkowana mata winylowa
do stosowania na basenach

NOWOŚĆ

Tworzy dodatkową warstwę
nad podłogą, izolując od mokrej
powierzchni. • Zmniejsza ryzyko
poślizgnięcia, izolując stopy od rozlanej
wody. • Zapewnia wygodniejszą
powierzchnię do chodzenia boso niż
podłoga z płytek. • Teksturowana
powierzchnia zabezpiecza przed
poślizgnięciami. • Elastyczna i lekka
- łatwa do przenoszenia i utrzymania
w czystości. • Stapiane elementy
dla większej wytrzymałości. •
Przetestowana pod kątem poślizgnięć
zgodnie z DIN 51097. • Materiał: PVC
• Wysokość produktu: 11,5 mm ±0,5
mm

wymiary
0,6 m x 10 m
0,6 m x metr bieżący
1,0 m x 10 m
1,0 m x metr bieżący
1,2 m x 10 m
1,2 m x metr bieżący

Leisure Mat

Mata bezpieczna na baseny i strefy rekreacyjne
Wysokiej jakości mata winylowa do obszarów rekreacyjnych.
• Idealna do stosowania w pobliżu basenów, w przebieralniach,
na siłowniach, pod prysznicami itp. • Redukuje ryzyko
poślizgnięcia na mokrej powierzchni. • Otwarta struktura ułatwia
odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę. • Pleciona konstrukcja
zapewnia większą elastyczność i trwałość. • W standardzie żółte
ostrzegawcze krawędzie dla zwiększenia bezpieczeństwa.
• Przetestowana pod kątem poślizgnięć - szczegóły w specyfikacji
technicznej. • Na zamówienie dostępne inne rozmiary.
• Materiał: PVC • Wysokość produktu: 12 mm
wymiary

niebieski

czerwony

zielony

0,6 m x 1,2 m

LM020612

LM030612

LM040612

1 m x 1,5 m

LM021015

LM031015

LM041015

niebieski
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czerwony

zielony

czarny

niebieski

czerwony

zielony

szary

DS010610

DS020610

DS030610

DS040610

DS060610

DS010610C

DS020610C

DS030610C

DS040610C

DS060610C

DS011010

DS021010

DS031010

DS041010

DS061010

DS011010C

DS021010C

DS031010C

DS041010C

DS061010C

DS011210

DS021210

DS031210

DS041210

DS061210

DS011210C

DS021210C

DS031210C

DS041210C

DS061210C
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Flexi-Deck

Elastyczne płytki winylowe
do wilgotnych obszarów
Winylowe płytki podłogowe, które
redukują ryzyko poślizgnięcia na mokrych
powierzchniach. • Teksturowana górna
powierzchnia zapewnia przyczepność i
wygodę chodzenia boso. • Wyjątkowe
właściwości drenujące i antypoślizgowe dzięki
specjalnie zaprojektowanej podniesionej
strukturze. • Materiał: PVC • Wysokość
produktu: 13 mm

wymiary
Płytka 30 cm x 30 cm (9 szt.)

czarny

niebieski

czerwony

zielony

szary

FD010001

FD020001

FD030001

FD040001

FD060001

Krawędź Żeńska (3 szt.)

FD010002F3

FD020002F3

FD030002F3

FD040002F3

FD060002F3

Krawędź Męska (3 szt.)

FD010002M3

FD020002M3

FD030002M3

FD040002M3

FD060002M3

FD010004

FD020004

FD030004

FD040004

FD060004

Narożnik (4 szt.)

czarny

NOWOŚĆ

niebieski

czerwony

zielony

szary

Tough Deck

Płytki wytwarzane z materiałów pochodzących
z recyklingu, z otworami drenującymi,
do obszarów rekreacyjnych
Antypoślizgowe podkłady do obszarów o wysokiej wilgotności. •
Odpowiednia wysokość produktu i duże otwory drenujące pozwalają
na skuteczne odprowadzenie wody. • Ekonomiczne i wytrzymałe
rozwiązanie. • Samodzielna prosta instalacja za pomocą specjalnych
złączy. • Idealny do obszarów rekreacyjnych, szczególnie w kabinach
prysznicowych i w szatniach. • Przetestowana pod kątem poślizgnięć
zgodnie z DIN 51130. • Materiał: Guma i plastik pochodzące z
recyklingu • Wysokość produktu: 20 mm
wymiary
0,48 m x 0,48 m
krawędzie
narożniki (pakowane po 4)

czarny
TDT010001
czarny

żółty

TDC010001

TDC070001C

żeńska fazowana krawędź 0,48 m x 0,18 m

TDE070001F

TDE010001F

męska fazowana krawędź 0,48 m x 0,18 m

TDE010001M

TDE070001M

Fatigue-Step

Bezpieczne płytki gumowe na prace zabaw
Płytki systemowe do pokrycia małych lub dużych obszarów. •
Zwiększają bezpieczeństwo na placach zabaw. • Powierzchnia
antypoślizgowa zmniejsza ryzyko (przetestowana zgodnie z DIN
51130). • Idealna mata bezpieczna do zewnętrznych zastosowań. •
Wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości. • Łatwe przenoszenie
w inne miejsce. • Pasuje do naturalnego otoczenia. • Dobrze znosi
wszystkie warunki pogodowe, ekstremalne temperatury i porywy
wiatru. • Materiał: Mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa
pochodzącego z recyklingu • Wysokość produktu: 18 mm

wymiary
0,91 m x 0,91 m

czarny
SS010001

Ringmat - Plaster Miodu

Mata bezpieczna na place zabaw
Amortyzuje upadki i zwiększa bezpieczeństwo na placach zabaw.
• Antypoślizgowa powierzchnia zmniejsza ryzyko upadków. •
Skuteczna mata bezpieczna do stosowania na zewnątrz. • Odporna
i wytrzymała. • Wygląd spójny z naturalnym otoczeniem. • Do
ułożenia na płaskiej i pofałdowanej powierzchni. • Dobrze znosi
wszystkie warunki pogodowe, ekstremalne temperatury i porywy
wiatru. • Duże otwory umożliwiają skuteczny drenaż i zarastanie
trawą. • Dostępne łączniki do pokrycia matą większych obszarów.
• Materiał: Mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa
pochodzącego z recyklingu • Wysokość produktu: 23 mm
wymiary

Stablemat

Bezpieczne i łatwe w czyszczeniu maty do stajni i obór
Najwyższej jakości mata do stajni z naturalnej nieporowatej gumy. •
Specjalnie zaprojektowana antypoślizgowa powierzchnia zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo dla konia i jeźdźca. • Idealna jako
wyściółka w stajniach, na wybiegach i w boksach. • Ekonomiczna
opcja, łatwa w montażu. • Tworzy wygodną powierzchnię do
stania dla koni. • Zmniejsza poziom zapylenia. • Szerokorowkowy
spód umożliwia skuteczny drenaż. • Materiał: Mieszanka gumowa
zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu •
Wysokość produktu: 12 mm lub 17 mm

wymiary
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czarny

1,2 m x 1,8 m x 17 mm

HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12 mm

HM010002

czarny

0,8 m x 1,2 m

RM010001

1,0 m x 1,5 m

RM010002

Łącznik

RM010004
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Płyty gumowe - rodzaje materiałów
Gumowe materiały:
Guma przemysłowa znajduje zastosowanie w wielu obszarach
technicznych, mechanicznych lub praktycznych. Często jest
wykrawana i formowana w uszczelki wykorzystywane do redukcji
drgań i hałasu lub do zapobiegania wyciekom.

NR (guma naturalna):
Cechuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i rozrywanie, ma
jednak tylko umiarkowaną odporność na uszkodzenia wywołane
przez wysoką temperaturę, światło i ozon.
CR (guma chloroprenowa):
Znana również jako guma chlorobutadienowa, zazwyczaj wykazuje
dobrą odporność na pękanie pod wpływem ozonu, starzenie się
termiczne i kontakt z chemikaliami. Ma jednak słabsze właściwości
w zakresie odporności na kwasy, rozpuszczalniki i paliwa. Ma
doskonałą odporność ogniową, jest jednym z niewielu rodzajów
samogasnących gum. CR jest głównym składnikiem naszej Gumy
neoprenowej.
EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy):
Jest kompatybilny z substancjami polarnymi, np. cieczami
hydraulicznymi, ketonami, gorącą i zimną wodą oraz zasadami.
Nie nadaje się do stosowania z większością węglowodorów, takich
jak oleje, benzyna, a także rozpuszczalniki chlorowcowane. EPDM
oferuje wyjątkową odporność na ciepło, ozon, parę wodną i warunki
atmosferyczne. Jest również izolatorem elektrycznym.
SBR (guma butadienowo-sterynowa):
Jest szeroko stosowana jako niedroga alternatywa dla EPDM,
dedykowana do stosowania wewnątrz. Odporność termiczna
SBR jest nieco podobna do EPDM, ale jej odporność na warunki
atmosferyczne i ozon jest niższa w bezpośrednim porównaniu. SBR
jest odporny na większość rozpuszczalników, takich jak kwasy,
zasady i woda, ale nie na oleje mineralne i tłuszcze.
NBR (guma nitrylowo-butadienowa):
Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na oleje smarowe.
NBR nie jest odporna na rozpuszczalniki polarne, takie jak kwasy
i zasady. Dlatego zazwyczaj stosuje się ją, gdy materiał ma regularny
kontakt z olejami i innymi tłuszczami na bazie olejów mineralnych.
NBR jest często stosowana jako wodoszczelne osłony lub uszczelki
do zastosowań mechanicznych w produkcji przemysłowej.

Płyty gumowe są stosowane m.in. w branży automotive
i w sektorze gastronomicznym. Każde tworzywo ma swoje
specyficzne właściwości, dlatego warto rozważyć, który
materiał najlepiej nadaje się do konkretnego zastosowania.

Przewodnik po materiałach
E = doskonały | G = dobry | F = umiarkowany | P = słaby
NR

CR

Odporność na zużycie

Stosowanie

E

G

EPDM SBR
G

E

NBR
G

Kwasy

F

F

E

F

G

Zasady

F

F

G

F

F

Zestaw do kompresji

G

G

F

G

G
P

Płyn hydrauliczny (fosforany)

P

P

G

P

Płyn hydrauliczny (krzemiany)

P

G

F

P

F

Wytrzymałość na uderzenia

E

G

G

E

G

Nieprzepuszczalny dla gazów

F

G

G

F

G

Oleje smarowe

P

F

P

P

G

Benzyna

P

P

P

P

G

Sprężystość

E

G

G

E

G

Wytrzymałość na rozerwanie

G

G

F

G

G

Woda (nie do spożycia)

G

G

G

G

G

Pełne specyfikacje techniczne dostępne są na stronie internetowej
lub w lokalnych biurach obsługi klienta.

Płyty gumowe

Pełna gama wysokiej jakości płyt gumowych
do różnorodnych zastosowań
Płyty gumowe znajdują wszechstronne zastosowanie w wielu różnych gałęziach
przemysłu – od produkcji wodoodpornych uszczelek, poprzez olejoodporne podkładki,
po szeroko pojęty sektor spożywczy. Ponad 40 gatunków gumy daje możliwość wyboru
od opcji ekonomicznej po wersję premium. Dostępne w różnej grubości, w metrach
bieżących lub w rolkach.

1

1. Standardowa guma

2. Standardowa guma z przekładką

Uniwersalna guma do ogólnych zastosowań, także w środowisku
rozcieńczonych chemikaliów, do prac hydraulicznych. • Idealna
do wykorzystania jako uszczelki lub podkładki. • 68 stopni w skali
twardości Shore’a (typ A) • Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
• Wydłużenie przy zerwaniu: 200%. • Materiał: Guma butadienowostyrenowa (SBR) • Wysokość produktu: 1,5 mm - 25 mm

Nadaje się do stosowania w instalacjach wentylacyjnych,
kanalizacyjnych i hydraulicznych. • Popularny materiał uszczelniający,
odporny na ściskanie. • 68 stopni w skali twardości Shore’a (typ
A) • Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa. • Wydłużenie przy
zerwaniu: 200%. • Materiał: Guma butadienowo-styrenowa (SBR) •
Wysokość produktu: 1,8 mm - 25 mm

Do ogólnych zastosowań technicznych,
odporna na wodę i rozcieńczone chemikalia

3

3. Guma EPDM

Doskonała odporność na ozon, utleniacze,
wodę i trudne warunki atmosferyczne.
Uniwersalna i wytrzymała, do stosowania także na zewnątrz. •
Często stosowana jako: uszczelki, pasy i izolacja elektryczna,
podkładki, elementy rur, grzejników, węży ogrodowych. • 67 stopni
w skali twardości Shore’a (typ A) • Wytrzymałość na rozciąganie:
5,0 Mpa. • Wydłużenie przy zerwaniu: 300%. • Materiał: EPDM
and SBR • Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm
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2

Ze wzmocnieniem tekstylnym dla zwiększenia
wytrzymałości na rozciąganie i rozdarcie

4

4. Guma Shotblast

Ekonomiczna, odporna na ścieranie płyta gumowa
Gładka powierzchnia i wysoka wytrzymałość na rozciąganie. •
Idealna jako ochrona podczas śrutowania, do listew i uszczelek.
• 62 stopni w skali twardości Shore’a (typ A) • Wytrzymałość
na rozciąganie: 10,0 Mpa. • Wydłużenie przy zerwaniu: 350%.
• Materiał: Guma naturalna i butadienowo-styrenowa (SBR) •
Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm
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6

5. Guma nitrylowa

6. Guma neoprenowa

Odporna na częsty kontakt z wysoką temperaturą - lepsza opcja dla
branży automotive w porównaniu z produktami z gumy naturalnej. •
Dobra odporność na zużycie. • 62 stopni w skali twardości Shore’a
(typ A) • Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa. • Wydłużenie przy
zerwaniu: 200%. • Materiał: Kauczuk nitrylowy i guma butadienowostyrenowa (SBR) • Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm

Odporna na zużycie i trudne warunki atmosferyczne, do stosowania
także na zewnątrz. • Wykonana z twardego neoprenu odpornego
na wysokie temperatury, chemikalia, oleje, ogień i ozon. • 65 stopni
w skali twardości Shore’a (typ A) • Wytrzymałość na rozciąganie:
6,0 Mpa. • Wydłużenie przy zerwaniu: 250%. • Materiał: Guma
naturalna i butadienowo-styrenowa (SBR)
• Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm

Doskonała odporność na oleje, smary, paliwa
oraz większość rozpuszczalników

Wysoka odporność na oleje, smary, rozpuszczalniki,
paliwa oraz rozcieńczone kwasy i zasady

7

8

7. Guma spożywcza

8. Guma Para Shotblast

Nietoksyczna, o szerokim spektrum temperatury roboczej, idealna na
stanowiska przygotowania i przechowywania żywności. • Stosowana
także w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. • Produkowana z
materiałów zaakceptowanych przez FDA. • Należy unikać kontaktu z
olejami roślinnymi/zwierzęcymi. • 62 stopnie w skali twardości Shore’a
(typ A) • Wytrzymałość na rozciąganie: 4,0 Mpa. • Wydłużenie przy
zerwaniu: 300%. • Materiał: Guma naturalna i butadienowo-styrenowa
(SBR) • Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm

Doskonała odporność na zużycie i ścieranie. • Stosowana jako
ochrona podczas śrutowania. • Wykorzystywana także w formie
wytrzymałych taśm i uszczelek. • 45 stopni w skali twardości
Shore’a (typ A) • Wytrzymałość na rozciąganie: 15 Mpa. •
Wydłużenie przy zerwaniu: 400%. •Materiał: Naturalna guma •
Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm

Biała niepozostawiająca śladów guma dla gastronomii

wymiary

Płyta z naturalnej gumy, wyjątkowo
odporna na rozciąganie

1

2

3

4

5

6

7

1,4 m x 10 m x 1,5 mm

CRS00001

-

EPDM00001

-

NIS00001

NES00001

FWR00001

8
-

1,4 m x 10 m x 1,8 mm

-

IRS00001

-

-

-

-

-

-

1,4 m x 10 m x 3 mm

CRS00002

IRS00002

EPDM00002

SRS00001

NIS00002

NES00002

FWR00002

PRS00001

1,4 m x 10 m x 4 mm

-

-

-

-

-

-

FWR00003

-

1,4 m x 10 m x 4,5 mm

CRS00003

IRS00003

EPDM00003

SRS00002

NIS00003

NES00003

-

-

1,4 m x 10 m x 6 mm

CRS00004

IRS00004

EPDM00004

SRS00003

NIS00004

NES00004

FWR00004

PRS00002

1,4 m x 10 m x 12 mm

-

-

-

SRS00004

-

-

-

-

1,4 m x 5 m x 8 mm

CRS00005

-

-

-

-

-

-

-

1,4 m x 5 m x 10 mm

CRS00006

IRS00005

-

-

-

NES00005

FWR00005

PRS00003

1,4 m x 5 m x 12 mm

CRS00007

IRS00006

-

-

-

NES00006

-

PRS00004

1,4 m x 5 m x 20 mm

CRS00008

-

-

-

-

NES00007

-

-

1,4 m x 5 m x 25 mm

CRS00009

-

-

-

-

NES00008

-

-

Gumowe maty ESD

Dostępne gumowe maty stołowe i podłogowe ESD
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Kurtyny paskowe PVC

Szeroka gama pasków i akcesoriów z PVC do stworzenia
kurtyn dopasowanych do warunków każdego obszaru.
Używane jako zewnętrzne lub wewnętrzne przegrody termiczne, jako bariery ochronne
chroniące przed dymem, kurzem, pyłem, insektami, ptakami, a nawet przed przeciągami.
Stosowane są również między obszarami produkcyjnymi a cichymi działami w celu
zmniejszenia poziomu hałasu.
Kurtyny paskowe wykonane są z wysokiej jakości, niskotoksycznego PCV, bez zawartości
kadmu, co pozwala na łatwe przenikanie światła, wysoką spójność kolorystyczną oraz
tolerancję wymiarową. Paski typu „Buffer” o podwyższonej trwałości, przeznaczone są do
ekstremalnych warunków, gdzie wersja „Standard” może mieć ograniczoną żywotność.

Elastyczność – 3 sposoby zamawiania
• Pełny zestaw - paski i akcesoria na miarę, cena / m2
• Rolki - pełne rolki pasków PVC o długości 50 m.
• Paski - wymienne paski z zamontowanymi wieszakami,
cena/mb.

Łatwy montaż
Opcja „pełny zestaw” jest łatwa w instalacji i dostarczana
z instrukcją montażu. Wymienne paski dostępne są w metrach
bieżących i dostarczane z płytkami mocującymi, dzięki czemu
nie ma problemu z ich samodzielnym montażem. Wymiana
przebiega szybko i sprawnie, co oszczędza czas i pieniądze.
Oszczędności
Możliwość kupna pojedynczych wymiennych pasków
z zamontowanymi płytkami mocującymi, umożliwia
zmniejszenie kosztów konserwacji, wymiany i oszczędność
czasu. Zamówienia pełnego zestawu dokładnie na wymiar
ogranicza ilość odpadu.

Ograniczenie przepływu ciepła
i powietrza sprawia, że materiał
PVC jest jednym z najlepszych
izolatorów termicznych. Z tego
względu kurtyny paskowe PVC
mogą pomóc także
w oszczędzaniu energii.

1
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2

Światło ultrafioletowe może rozbić
polimerowe wiązania chemiczne, obniżając
przejrzystość i trwałość materiału.
Nasze kurtyny paskowe PVC zawierają
stabilizatory UV, które pochłaniają
i rozpraszają szkodliwe promieniowanie
ograniczając degradację polimeru.

3

4

Głośne środowisko pracy może męczyć
i zwiększać ryzyko nieporozumień
w komunikacji. Kurtyny paskowe PVC
mogą być używane jako pochłaniacz
i izolator dźwięków w celu ochrony
pracowników przed dużym natężeniem
hałasu.

5

Lp.

Rodzaj

1

Standard

2

Polar

3

Buffer

4

Welding

5

Marker
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Moving Edge jest zaufaną brytyjską marką w szeroko pojętym
przemyśle, cieszącą się renomą innowacyjnych
i wysokowydajnych narzędzi tnących. Stworzyliśmy elastyczny
asortyment bezpiecznych noży z zabudowanym ostrzem oraz
wiele innych przydatnych akcesoriów.
Moving Edge od ponad 20 lat jest promotorem innowacji dzięki
wyjątkowej gamie noży z ostrzami dynamicznymi. Nie tylko
zapewniamy naszym klientom wybór, którego potrzebują, ale
również wsparcie w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu
naszych produktów w miejscu pracy.
Tnij bezpieczne, wybieraj mądrze
– korzystaj z Moving Edge!

Chcesz zostać dystrybutorem?
Zobacz pełną ofertę na MovingEdge.com
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Adesilex VS45

49

Alba
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Farba odporna na warunki atmosferyczne

41

Antypoślizgowa nakładka aluminiowa

43

Fatigue Lock

17

41,71

Fatigue-Step

16,96

Farba do oznakowania trwałego
Farba do oznakowania tymczasowego

Arkusze COBAGRiP Heavy

44

Fatigue-Step Grit Top

Arkusze COBAGRiP Light

44

Fingertip
First-Step

41
41,71

16
89
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Benchstat

34

Flexi-Deck
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Bubblemat

13

FlexyFix GRP Adhesive

45

Bubblemat Connect

13

CablePro Data
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GripGuard
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GripSafe
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COBAtape dla bezpiecznego dystansu
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Leisure Mat
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Deckplate Connect
DeckStep
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Needlepunch
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Octoroll

88

Tough-Lock Eco

Opaska nadgarstkowa

36

Toughrib

48
82

Toughrib Contract

61

Orthomat® Comfort Plus

8

Orthomat®Diamond

7

Toughrib Diagonal

61

Orthomat® Do

7

Treadwell

55

6
72

Orthomat® Office

6

Orthomat® Premium

9

Orthomat® Ribbed

7

Orthomat® Standard

7

Orthomat® Ultimate

9

U

Unimat

23

Uziemienie stopy

36

V

Vyna-Plush

78

W

Weightroom Mat

93

Work Deck

26

PathMaster3

58

Worksafe

22

PathMaster Alu

58

Wspólny przewód uziemiający

36

PathMaster Duo

59

Wtyczka do podłączenia uziemienia

36

Plan.a

50

Plan.b

52

Plan.c

53

Plan.e

53

Precision Loop

60

Precision Nib

60

Premier FastTrack

56

Premier Plus

54

Premier Rib

54

Premier Surface

55

Premier Track

54

Przewód spiralny

36

Przewód uziemiający do mat podłogowych

36

Rampmat

14,89

Rib Mat

11

Ringmat Honeycomb

88

Ringmat Octomat

88

Ringmat - Plaster Miodu

96

SafeScreen Pro

77

Senso Dial

11

Senso Dial ESD

33

SitePath

29

SitePath z indywidualnym nadrukiem
Solid Fatigue-Step

T

4 - 31

32 - 37

Orthomat® maty bezpiecznego odstępu

R

Maty na stanowiska pracy

Maty i akcesoria antystatyczne ESD

Orthomat® Lite

P

Kategorie produktów

4 - 31

67
16,93

Solid Vinyl

27

Sport-Tile

92

Stablemat

96

Standardowa guma

98

Standardowa guma z przekładką

98

Studded Tile

46

Superdry

84

Superdry Heavy Traffic

91

Taśma ostrzegawcza

42

Tough Deck

26,95

Tough-Lock

48

Z

Zestaw Benchstat

34

Zestaw COBAstat

34

Zestaw HR Matting

34

Skontaktuj się ze swoim
lokalnym zespołem już dziś!
Polska

Słowacja



+48 (12) 446 92 30



+421 41 507 11 12



sales@cobaeurope.pl



sales@cobaeurope.sk



www.cobaeurope.pl



www.cobaeurope.sk

Niemcy

Francja



+49 (2161) 2945-0



+33 (0)645309278



verkauf@cobaeurope.de



sales@cobaeurope.fr



www.cobaeurope.de



www.cobaeurope.fr

Wielka Brytania

RPA



+44 (0)116 240 1088



+27 (0)11 452 7961



sales@cobaeurope.com



sales@cobaafrica.com



www.cobaeurope.com



www.cobaafrica.com

Skontaktuj się z nami

dystrybutor:
PH POLSAB | Ul Oleska 121 | 45-231 Opole
NIP: 754-00-22-888
www.polsab.com.pl polsab@polsab.com.pl



+48 (12) 446 92 30



sales@cobaeurope.pl



www.cobaeurope.pl



@COBAeurope



COBAeurope

