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Higieniczna mata Soft-Step 
 

 

Lekka mata antypoślizgowa wykonana z elastycznego poliestru z dodatkiem środków 

bakteriobójczych. Odporna na promieniowanie UV. Ryflowana konstrukcja maty ułatwia 

odprowadzanie wody oraz skutecznie izoluje przed nieprzyjemnym chłodem na zimnych 

kafelkach. 

 
• Dostępne wymiar: 60 cm x 15 m, 60 cm x mb. 

• Grubość: 9 mm 

• Dostępne kolory: niebieski, beżowy, biały nakrapiany 

• Właściwości: grzybo- i bakteriobójcze 

• Antypoślizgowa powierzchnia 

• Skuteczne odprowadzanie wody 

• Kraj pochodzenia: Holandia 
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Higieniczna mata Gripwalker Lite 
 

 
NOTRAX Gripwalker™ Lite 5,3 mm to niezawodna mata higieniczna z wytrzymałego polietylenu 
zapewniająca zdrowie i bezpieczeństwo w pomieszczeniach mokrych. Mata dedykowana  

jest do obszarów takich, jak: baseny, natryski, przebieralnie, pomieszczenia z szafkami, 

garderoby, sauny, itp. 

Faktura maty w kształcie fali zapewnia skuteczną antypoślizgowość, jest wygodna do chodzenia 
boso po macie. Otwarta struktura wykładziny ułatwia odprowadzanie wody, mydła, szamponów 

i innych płynów, w miejscach, gdzie zapewnienie odpowiedniego podłoża jest niezbędne. 

 
• Dostępne wymiar: 91 cm x 12,2 m, 122 cm x 12,2 m, 91 cm x mb., 122 cm x mb. 

• Grubość: 5,3 mm 

• Dostępne kolory: niebieski, szary 

• Właściwości: grzybo- i bakteriobójcze 

• Antypoślizgowa powierzchnia 

• Skuteczne odprowadzanie wody 

• Kraj pochodzenia: Holandia 
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Higieniczna mata Akwadek 
 

 
NOTRAX Akwadek to niezawoda mata higieniczna z wytrzymałego polietylenu zapewniająca 
zdrowie i bezpieczeństwo w pomieszczeniach mokrych. Mata dedykowana jest do obszarów 

takich, jak: baseny, natryski, przebieralnie, pomieszczenia z szafkami, garderoby, sauny, itp. 

Ponadto zastosowany w macie polietylen został ulepszony środkami antybakteryjnymi, 
zapobiegającymi rozwojowi grzybów i bakterii, co ułatwia utrzymanie higieny w miejscach 

wilgotnych. 

 

• Dostępne wymiar: 91 cm x 12,2 m, 122 cm x 12,2 m, 91 cm x mb., 122 cm x mb. 

• Grubość: 5,3 mm 

• Dostępne kolory: niebieski, szary 

• Właściwości: grzybo- i bakteriobójcze 

• Antypoślizgowa powierzchnia 

• Skuteczne odprowadzanie wody 

• Kraj pochodzenia: Holandia 
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Higieniczna mata Diamond Grid 
 

 

COBA Diamond Grid o otwartej diamentowej strukturze oraz specjalnie zaprojektowanej spodniej 
część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie 
rozlanych cieczy pod matę. Mata umożliwia komfortowe i bezpieczne chodzenie bez obuwia 

oraz łatwe jej czyszczenie, zwijanie i przenoszenie. 

 

• Dostępne wymiar: 1 m x 2,4 m, 1 m x 4,8 m, 1 m x 9 m 

• Grubość: 8,5 mm 

• Dostępne kolory: niebieski, szary, pomarańczowy 

• Antypoślizgowa powierzchnia 

• Skuteczne odprowadzanie wody 

• Kraj pochodzenia: Chiny 
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Higieniczna mata Leiure Mat 
 

 

COBA Leisure Mat to bezpieczna mata z PVC do obiektów rekreacyjnych. Właściwości 

antypoślizgowe  zgodne z normą DIN 51097 (kategoria B). Komfor 

  

• Dostępne wymiar: 0,6 m x 1,2 m; 1 m x 1,5 m  

• Grubość: 12 mm 

• Dostępne kolory: niebieski, czerwony, zielony 

• Antypoślizgowa powierzchnia 

• Skuteczne odprowadzanie wody 

• Ognioodporność: DIN 4102 

• Kraj pochodzenia: Wielka Brytania 
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Higieniczna mata Modular Lok Tyle 
 

 
Maty modułowe wykonane z PVC z dodatkiem środków antybakteryjnych, odporne na UV. 
Modułowa konstrukcja wykładziny pozwala na pokrycie dowolnych obszarów. Zaczepy 

poszczególnych modułów są na tyle mocne, że raz zamontowaną wykładzinę można łatwo 
zwijać. Górna powierzchnia modułów posiada wypustki, które powodują zwiększoną 

przyczepność. Ażurowa konstrukcja wykładziny zapewnia odpowiedni drenaż wody. 

 

• Dostępne wymiar: 30 cm x30 cm (moduły) 

• Grubość: 14,3 mm 

• Dostępne kolory: czarny, niebieski 

• Właściwości: grzybo- i bakteriobójcze 

• Antypoślizgowa powierzchnia 

• Skuteczne odprowadzanie wody 

• Kraj pochodzenia: Holandia 
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