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Żółty żel do mycia rąk jest niezwykle skuteczny. Usuwa olej, tłuszcz, brud, kleje, farby, itp. bez użycia wody. Preparat utrzymuje naturalną 
wilgoć pozostawiając skórę rąk miękką i gładką, a także pozostawia świeży i przyjemny zapach.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
PASTA BHP / APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

infolinia: (68) 362 62 70

06

KREM DO MYCIA RĄK NA SUCHO - NIEZWYKLE SKUTECZNY

Produkt przeznaczony dla osób, które pracują 
ze smarami i mają utrudniony dostęp do wody. 
Środek usuwa zanieczyszczenia „na sucho”. W 
razie, gdy dostęp do bieżącej wody jest utrudnio-
ny należy ADERMO użyć jak mydło i wytrzeć ręce w 
ścierkę. Ręce pozostaną czyste i delikatnie nawilżone.

nr artykułu rodzaj pojemność

8220-9600 szorstki krem do czyszczenia rąk 600 ml

8221-9600 szorstki krem do czyszczenia rąk 600 ml

8220-9025 szorstki krem do czyszczenia rąk 2,5 litra

8221-9025 szorstki krem do czyszczenia rąk 2,5 litra

nr artykułu: 8220-9600

Apteczka pierwszej pomocy z udoskonaloną zawartością, przystosowaną do wielu rodzajów ran. Opakowanie plastrów jest na stałe 
zamocowane w podajniku, aby nie zostały one nieumyślnie usunięte, a opakowanie wymienimy za pomocą specjalnego klucza.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY ODPOWIEDNIA DO OPATRZENIA WIELU RODZAJÓW RAN

ZAWARTOŚĆ:
- opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-in-1 (REF 1910) (2 szt.),
- małe opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-in-1 (REF 1911) (3 szt.),
- żelowy kompres na oparzenia (REF 901900) (2 szt.),
- spray do przemywania oczu i ran 150 ml (REF 726000) (2 szt.),
- automat na plastry Salvequick zawierający 45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036)
  i 40 szt. plastrów tekstylnych (REF 6444),
- opakowanie (x 20 szt.) – myjki do ran Salvequick (REF 323700),
- zestaw ochronny Cederroth (REF 2596),
- instrukcja pierwszej pomocy,
- klucz do wkładów uzupełniających,
- szablon montażowy.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar:  290 x 560 x 120 cm.

nr artykułu: 10047

NOWOŚĆ - Eye & Wound Cleansing Spray
Spray do przemywania oczu i ran. Do oczyszczania i przemywania oczu i ran z kurzu i brudu. 
Dobry strumień płynu przez 5 minut. Sterylny do ostatniej kropli, do wielorazowego użytku.

NOWOŚĆ - Burn Gel Dressing
Kompresy na oparzenia z chłodzącym żelem szybko schładzają oparzone miejsce i przynoszą 

ulgę w bólu. Efekt chłodzenia do 2 godzin.

Miejsce na dodatkowe wyposażenie umożliwia zmianę zawartości zestawu pod kątem specy-
ficznych potrzeb danego miejsca pracy.

nr artykułu: 8220-9025

                           PLASTER PLASTIKOWY
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Uniwersalny opatrunek do tamowania krwi 4-in-1. Na opakowaniu produktu wydrukowano czytelne instrukcje i ilustracje 
przedstawiające prawidłowe postępowanie podczas urazu. Pełni funkcje: opatrunku ochronnego do ran powierzchniowych, opatrunku 
uciskowego do mocno krwawiących ran, opatrunku na oparzenie (dzięki delikatnej powierzchni kompresu) oraz opatrunku unieruchamiającego.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY
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ZESTAW DO TAMOWANA KRWI 4-IN-1

ZAWARTOŚĆ:
- kompres 14 x 23 cm,
- bandaże elastyczne jednorazowego użytku 10 x 3 m (2 szt.).

ZASTOSOWANIE:
- opatrunek uciskowy do mocno krwawiących ran,
- opatrunek ochronny do ran powierzchniowych,
- opatrunek na oparzenia – dzięki delikatnej powierzchni kompresu,
- opatrunek unieruchamiający.

nr artykułu: 1910SE

PLASTER TEKSTYLNY                           PLASTER PLASTIKOWY                           PLASTER PLASTIKOWY

1910SE

SZCZEGÓŁY:
- zawiera: 45 szt. plastrów.

SZCZEGÓŁY:
- zawiera: 40 szt. plastrów.

Plastry wraz z automatem stanowią łatwy i kompletny system w uży-
ciu. Plastry od teraz zawsze będą pod ręką gotowe do użycia. Plastry 
poddawane były testom na obecność alergenów.

nr artykułu: 6036 nr artykułu: 6444
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Szafka z płukanką do oczu została opracowana, by ułatwić szybkie udzielanie pomocy. Jest tu miejsce na 2 butelki, które otwierają 
się automatycznie, gdy są wyjmowane z uchwytów. Butelki zostały tak ukształtowane, by można było za ich pomocą płukać oko stałym stru-
mieniem przez ok. 1,5 minuty. 

PŁUKANKA DO OCZU - ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY DO OCZU

SZCZEGÓŁY:
- wymiar:  290 x 560 x 120 mm.

nr artykułu: 721500

Rozpoczęcie płukania oczu jest ważne w pierwszych sekundach, chwilę po
wypadku. Roztwór izotoniczny soli fizjologicznej bez konserwantów działa poprzez rozcień-

czenie i wypłukiwanie.

Apteczka wyposażona jest w automat na plastry.

Miejsce na dodatkowe wyposażenie umożliwia zmianę zawartości zestawu pod kątem specy-
ficznych potrzeb danego miejsca pracy.

                            PŁUCZKA DO OCZU CEDERROTH 2 X 500 ML + UCHWYT ŚCIENNY NA PŁUCZKĘ 

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: Ø 66 x 235 mm.

Rozpoczęcie płukania oczu jest ważne w pierwszych sekun-
dach, chwilę po wypadku. Płuczka do oczu Cederroth po-
siada ergonomiczną wanienkę do płukania oka wraz z obfi-
tym strumieniem. Butelka otwierana jest poprzez przekręcenie. 
Roztwór izotoniczny soli fizjologicznej bez konserwantów działa 
poprzez rozcieńczenie i wypłukiwanie.

Apteczka wyposażona jest w automat na plastry.

infolinia: (68) 362 62 70152

                            

Ścienny uchwyt na płuczkę do oczu Cederroth o pojemności 
500 ml. Butelka zostaje zatrzaśnięta w uchwycie, a wyjęcie butelki 
powoduje jej automatyczne otwarcie, więc natychmiast można za-
reagować i wypłukać oko. Uchwyt można montować na różne spo-
soby, dlatego pasuje do każdego pomieszczenia i stanowiska pracy.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 90 x 270 x 7 mm.

nr artykułu: 725200

nr artykułu: 7200
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LISTWY OSTRZEGAWCZE W CELU WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY

Typ A Typ B Typ C Typ D Typ E

Typ H Typ R Typ A

25

40
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40
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40
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50

20

26

19

7

47

35

12

50
30

10 25

40

typ nr artykułu wymiary nr artykułu wymiary

A K10010 1000 mm K10020 5000 mm

B K10011 1000 mm K10021 5000 mm

C K10012 1000 mm K10022 5000 mm

D K10013 1000 mm K10023 5000 mm

E K10015 1000 mm K10024 5000 mm

H K11110 1000 mm K11120 5000 mm

R K10017 1000 mm K10027 5000 mm

A K10810 2-stronne K10811 2-stronne

E K10812 2-stronne K10813 2-stronne

Do stosowania przy maszynach, paletach oraz ścianach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Samoprzylepne. Żółto-czarny kolor
sygnalizuje niebezpieczne miejsca. Długość łatwa do dopasowania. Sklasyfikowane na wypadek pożaru według DIN 4102 B2. 
Odporne na temperaturę od -40 °C do 100 °C. Dostępne w różnych formach. Wyprodukowane z plastiku piankowego.
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Odkurzacze przemysłowe spełniają ogromną funkcję w każdym zakładzie produkcyjnym, każdym magazynie i fabryce. Czystość 
na stanowisku pracy to nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo. Odkurzacze przemysłowe stosowane są między innymi do: pyłów, cieczy, 
wirów, nawet materiałów wybuchowych, czy substancji zagrażających życiu (rakotwórczych).

ODKURZACZE PROFESJONALNE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

nr artykułu: LSU135

to mocny, profesjonalny odkurzacz przystosowany do pracy na su-
cho-mokro. Odkurzacz występuje w wersji z 35-litrowym zbiornikiem  
wykonanym ze stali nierdzewnej. Odkurzacz przemysłowy Viper LSU 
135: łatwy do użycia i serwisowania, optymalna siła ssąca, podwozie 
odporne na uszkodzenia, hak do zawieszenia kabla, do pracy na sucho 
i mokro.

SPECYFIKACJA:
przepływ powietrza: 1869 l/min; moc maksymalna: 1000W; głośność: 
74 dB(A); pojemność zbiornika: 35 l/max; zasilanie: 230/1/50-60 V/~/
Hz; wymiary: 450 x 440 x 800 mm; ciężar: 13 kg, długość przewodu: 
7 m.

to mocny, profesjonalny odkurzacz dwuturbinowy przystosowany do 
pracy na sucho-mokro. Odkurzacz występuje w wersji z 55-litrowym 
zbiornikiem wykonanym ze stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA:
przepływ powietrza: 2 x 2152 l/min; moc maksymalna: 2 x 1000 
W; głośność: 78 dB(A); pojemność zbiornika: 55 l/max; zasilanie: 
230/1/50-60 V/~/Hz; wymiary: 630 x 590 x 950 mm; ciężar: 24,5 kg, 
długość przewodu: 8 m.

nr artykułu: LSU135

Odkurzacz Nilfisk - ALTO 40-01 PC INOX
to dający użytkownikowi wysoką siłę ssania w każdym zasto-
sowaniu. Jest małym, cichym i mobilnym urządzeniem czysz-
czącym, dającym użytkownikowi duże możliwości zbierania 
różnego rodzaju  zabrudzenia  suchego oraz mokrego.

SPECYFIKACJA:
przepływ powietrza: 3700 l/min; podciśnienie: 250 mbar; 
moc maksymalna: 1500 W; głośność: 59 dB(A); pojemność 
zbiornika: 37 l/max; wykonanie zbiornika na pył: stal nie-
rdzewna; zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz; wymiary: 450 x 440 
x 735 mm; ciężar: 13 kg, długość przewodu: 7,5 m.

nr artykułu: ALTO40-01PC INOX

                          ODKURZACZ VIPER LSU 135 ODKURZACZ VIPER LSU 225

LSU135

                          ODKURZACZ VIPER LSU 135
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to niezwykle silny kompaktowy odkurzacz, bardzo dobrze 
sprawdzający się przy pracy w ruchu. Ponadto wersja ATTIX 30-
01 PC wyposażona została w system czyszczenia filtra Push&Clean.

SPECYFIKACJA:
przepływ powietrza: 3700 l/min; podciśnienie: 250 mbar; moc mak-
symalna: 1500 W, głośność: 59 dB(A); pojemność zbiornika: 37 l/max; 
wykonanie zbiornika na pył: stal nierdzewna; zasilanie: 230/1/50-60 
V/~/Hz; wymiary: 450 x 440 x 735 mm; ciężar: 13 kg; długość prze-
wodu: 7,5 m.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
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ODKURZACZE PROFESJONALNE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

ODKURZACZ VIPER LSU 225

ODKURZACZ NILFISK - ALTO ATTIX 30-01 PC

• SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA PUSH&CLEAN
• KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY I MOCNY
• FILTR PET, KTÓRY MOŻNA MYĆ
• SILENTPOWER, WYSOKA MOC, CICHA PRACA
• PRAKTYCZNE UCHWYTY I PÓŁKA NA AKCESORIA
• SYSTEM MULTIFIT - GWARANCJA WSZECHSTRONNOŚCI
• REGULACJA OBROTÓW 

nr artykułu: ALTO ATTIX 30-01PCnr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: ALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PCALTO ATTIX 30-01PC

ODKURZACZ NILFISK - ALTO ATTIX 30-01 PC

stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających osób, przy bardzo 
cichej pracy urządzenia. Przechylny zbiornik ze stali nierdzewnej, wy-
soka siła ssąca to jego główne zalety.

SPECYFIKACJA:
przepływ powietrza: 3600 l/min; podciśnienie: 230 mbar; moc mak-
symalna: 1500 W; głośność: 57 dB(A);pojemność zbiornika: 70 l/max; 
wykonanie zbiornika na pył: stal nierdzewna; zasilanie: 230/1/50-60 
V/~/Hz; wymiary: 605 x 580 x 970 mm; ciężar: 25 kg; długość prze-
wodu: 7,5 m.

nr artykułu: ALTO ATTIX 751-11
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pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

powłoka UG2 IG1,5

wąż próżniowy 2 m / 38 mm

nasadka do węża

nasadka ręczna

lanca ssąca z plastiku - 2 szt.

W KOMPLECIE URZĄDZENIA:

Opróżnia szybko pojemniki i maszyny z cieczy również tych zanieczyszczonych. Przykład 
zastosowania: woda z olejami, emulsje, ciecze chłodzące i smary, glikol, substancje ro-
popochodne i inne. Urządzenie jest proste w użytkowaniu i nie potrzebuje dodatkowej obsługi. 
Rekomendowane ciśnienie 3-7 barów. Do czyszczenia używać środka nie agresywnego dla plastiku 
i metalu. Ostrzeżenie: nie używać w środowisku EX lub do łatwopalnych cieczy. Beczka nie jest wli-
czona w cenę. 

dopływ powietrza: 5 bar 6 bar 7 bar

zużycie powietrza: 13 Nm3/h 13 Nm3/h 13 Nm3/h

podciśnienie: 3100 mm VP 3600 mm VP 3900 mm VP

nr artykułu: 20100-SE

URZĄDZENIE DO OPRÓŻNIANIA MASZYN

W KOMPLECIE URZĄDZENIA:

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

wąż próżniowy 2 m / 38 mmwąż próżniowy 2 m / 38 mm

lanca ssąca z plastiku - 2 szt.

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylempompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

7 bar

13 Nm13 Nm

3600 mm VP
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Wytrzymała gumowa mata wejściowa zbierająca błoto, brud i żwir z butów. Wypukłości pod spodem umożliwiają osuszanie, 
które pozwala na pozostawienie powierzchni czystej i suchej. Odporna na ekstremalne warunki pogodowe i natężony ruch pieszych. 
Ciężar gwarantuje, że mata leży w miejscu bez przesuwania się. Ogniwa do łączenia maty jako dodatek.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
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MATA WEJŚCIOWA POLYPLUSH

nr artykułu wymiar waga kolor

130 S 0035 BR 900 x 1500 mm 4 kg brązowy

130 S 0035 RB 900 x 1500 mm 4 kg czerwono-czarny

130 S 0035 NB 900 x 1500 mm 4 kg niebieski

130 S 0035 CH 900 x 1500 mm 4 kg szary

130 S 0035 GN 900 x 1500 mm 4 kg zielony

130 S 0046 BR 1200 x 1800 mm 6,5 kg brązowy

130 S 0046 RB 1200 x 1800 mm 6,5 kg czerwono-czarny

130 S 0046 NB 1200 x 1800 mm 6,5 kg niebieski

130 S 0046 CH 1200 x 1800 mm 6,5 kg szary

130 S 0046 GN 1200 x 1800 mm 6,5 kg zielony

130 C 0048 BR 1200 mm x lpm* 3,6 kg/lpm brązowy

130 C 0048 RB 1200 mm x lpm* 3,6 kg/lpm czerwono-czarny

130 C 0048 NB 1200 mm x lpm* 3,6 kg/lpm niebieski

130 C 0048 CH 1200 mm x lpm* 3,6 kg/lpm szary

130 C 0048 GN 1200 mm x lpm* 3,6 kg/lpm zielony

Doskonała, uniwersalna mata wejściowa nadająca się do za-
stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu. Stosowa-
na wewnątrz budynków: w szkołach, biurach, sklepach.

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT DO MIEJSC O NATĘŻONYM RUCHU PIESZYCH

nr artykułu wymiar waga kolor

564 S 2432 OB 600 x 800 mm 6,1 kg czarny

564 S 3248 OB 800 x 1200 mm 12,2 kg czarny

564 S 3959 OB 1000 x 1500 mm 20 kg czarny

565 K 000 BL - 0,3 kg czarny
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Mata wejściowa odporna na poślizgi i ciężkie warunki. Włókno DECALON (800 gram/m2 - PP włókno) daje wspaniałe możliwości 
oczyszczania i pochłaniania. Mocne listwy kantowe przedłużają jej wytrzymałość. Strona spodnia z gumy odpornej na poślizgi.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
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MATA WEJŚCIOWA GUZZLER

nr artykułu wymiar waga kolor

166 S 0035 BU 90 x 150 cm 6 kg niebieski

166 S0035 CH 90 x 150 cm 6 kg szary

166 S 0035 BR 90 x 150 cm 6 kg brązowy

166 S 0046 BU 120 x 180 cm 8 kg niebieski

166 S 0046 CH 120 x 180 cm 8 kg szary

166 S 0046 BR 120 x 180 cm 8 kg brązowy

MATA PRZEMYSŁOWA Z POCHŁANIACZEM

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 87 x 157 cm.

Wyprodukowana w 100% z gumy nitrylowej, odporna na chemikalia, smary, oleje i różne tłuszcze. Dzięki tej macie będziecie 
mieć zarówno komfortowe jak i bezpieczne od poślizgów środowisko pracy. 

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 91 x 162 cm.

nr artykułu: 585S0035BLnr artykułu: 585S0035BL
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Mata spawalnicza stosowana najczęściej w trudnych warunkach pracy. Odciążająca skutecznie plecy i nogi, co zapewnia lepszy 
komfort przy stanowisku pracy. Mata spawalnicza jest łatwa do czyszczenia nawet z trudnych zabrudzeń czy odprysków spawalniczych.

Mata stosowana w miejscach pracy z najlepszą powłoką przeciw zmęczeniu, dzięki płytom o grubości 25 mm. Płyty można łączyć 
do żądanej wielkości i formy. Wyjątkowo wytrzymała na większość chemikaliów, olei i tłuszczy. Wyprodukowana z PVC. 
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DIAMOND FLEX LOK DO WILGOTNYCH I SUCHYCH ŚRODOWISK

MATA PRZEMYSŁOWA Z POCHŁANIACZEM

nr artykułu nazwa wymiary waga kolor

620S1212BL DIAMOND FLEX LOK 30,48 x 30,48 cm 0,9 kg czarny

620M0612YL listwa kantowa, HANE 15,24 x 30,48 cm 0,4 kg żółty

620F0612YL listwa kantowa, HONA 15,24 x 30,48 cm 0,4 kg żółty

620K0066YL listwa narożna 15,24 x 15,24 cm 0,2 kg żółty

nr artykułu: 620S1212BL

nr artykułu: 620M0612YL

         MATA SPAWALNICZA PEBBLE TRAX

nr artykułu wymiary waga kolor

480 S 0035 BL 91 x 150 cm 7,9 kg czarny

480 R 3675 BL 91 cm x 22,8 m 121 kg czarny

480 C 0036 BL 91 cm x lpm 5,3 kg/lpm czarny


