
 
 

Mata typu "SPAGHETTI” 

 
Zapobiega rozprzestrzenianiu się brudu, 
kurzu i piasku dzięki swej elastycznej 

strukturze. 
Jest przepuszczalna, dzięki czemu woda 
odpływa do podłoża i utrzymuje suchą 

powierzchnie. 
Chroni podłogę przed ścieraniem 

i rysowaniem. 
 

 

  
Jest bezpieczna i odporna na płomienie. Nie może się zapalić od źródeł ciepła, takich jak iskry czy papierosy. 

Jest termostabilna od -20 do +50 C. 
Tworzona z oryginalnych surowców PCV (nie poddawanych recyklingowi materiałów wykorzystywanych 

w produkcji). 

Mata jest odporna na promienie UV, co zapewnia trwałość kolorów. 
Nie zawiera substancji rakotwórczych, takich jak ołów, kadm. 

Zapewnia dekoracyjny wygląd wokół basenów jak również zapobiega wypadkom – poślizgnięcia. 
Zatrzymuje brud, kurz i piasek, utrzymuje baseny w czystości. 

 
 Struktura poskręcanych włókien maty daje masaż stopom. 

 

Jest idealna na ścieżki spacerowe. Zapobiega wypadkom ze względu na antypoślizgową strukturę. 
Nie powoduje zmęczenia nóg i sprawia, że stopy czują się komfortowo. 

Zawiera wiele różnych wariantów kolorów np. na place zabaw. Jest zawsze bezpieczna ze względu na swoją 
elastyczną strukturę. 

Nadaje się na wszystkie warunki atmosferyczne. 

Można ją łatwo czyścić wodą z detergentem, co zmniejsza koszty sprzątania. 

 
 

 
 

 



 
Zastosowanie: 
– mieszkania i budynki, 
– łazienki, 
– place zabaw dla dzieci, 
– budynki agencji państwowych, 
– fabryki, 
– targowiska, 
– poczekalnie medyczne, 
– nabrzeża, 
– centra biznesowe, 
– laboratoria, 
– schody, 
– stacje metra, 
– muzea, 
– kuchnie, 
– hotele, ośrodki wczasowe i 

pensjonaty, 
– akademiki, 
– wejścia do budynków, 
– ścieżki spacerowe, 
– baseny, 
– jachty, łodzie, statki i okręty. 
 

 
Właściwości: 
– antypoślizgowa, 
– dostosowująca się do każdej 

powierzchni, 
– zatrzymująca zanieczyszczenia, 
– ognioodporna, 
– łatwa w czyszczeniu, 
– nieszkodliwa i higieniczna, 
– trwała i elastyczna. 
 

Dostępne grubości: 

– 12 mm 

– 16 mm 

 
Szerokości: 

–   1 m 

– 1.22 m 

 

Dostępne kolory: 

 

Beżowy  Burgundowy     Czarny   Żółty          Zielony 

 

 
 
 
 

Liliowy      Brązowy  Terrakota     Pomarańczowy           Szary  
      

 
 
 
 
 
 
 

 
Niebieski    Czerwony 

 
 

 

 

 



 

         

                        MATY ANTYPOŚLIZGOWE  Z-MAT 
 

 

 

Zastosowanie – Baseny Aqua-parki,  

                          Place zabaw,  

                          Siłownie i inne 

 

Rozmiar grubość –6mm 

               Dł. w beli 15 m 

 

Kolory : 

 

                    Niebieski, 

                    Czerwony, 

                    Zielony. 

                    Popielaty 

 
 

 

 

 Z-MATY 
 

Grubość – 6mm 

 

ROZMIAR -  37x57cm 

                      47x77cm 

 

Kolory : 

 

               Niebieski, 

               Czerwony, 

               Zielony, 

               Popielaty 

 

Maty są w belach lub 

gotowe  

 
 

 

 

 

Zapraszamy firmy do współpracy. 

Produkty dowozimy na terenie całej Polski. 

 

 Maty importujemy  bezpośrednio z fabryk  

 

  

       -    Tylko najlepszej jakości , 

       -    W przystępnych cenach, 

- Zapewniamy stałą dostawę 

- Profesjonalne doradztwo 

 


