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Tapete Wavematt

(Certificação de Qualidade Europeia)

Tapete Wavematt
Origem Fabrico: Finlândia

Designação
Dimensão / Cores

Disponível em rolos de 15 metros, com 60 cm de largura.
Disponível nas cores cinza e azul petróleo.
Indicado para estar em contacto permanente com a água.
Perfis de peça única em matéria plástica termolaminada de alta
densidade.
As superfícies anti-derrapantes em ambas as faces tornam o tapete
muito seguro, aumentando a aderência e segurança.
Não existem perfis colados ou grampeados, o que permite uma
maior durabilidade e resistência mecânica do tapete. O rolo é uma
peça única que pode ser cortado à medida da necessidade do
cliente.
Não possui arestas, nem pontos abrasivos, ou de fricção.
O desenho único multicanal do tapete wavematt realiza um eficaz
escoamento e drenagem das águas residuais, em todas as direções
tornando o pavimento limpo, seco e sobretudo muito higiénico.

Constituição

Dados Técnicos

Material: Soft PVC
Largura entre perfis: 7mm
Altura total do perfil: 13mm
Resistência à Temperatura: de - 5ºC a + 60ºC
Certificação TUV-G1

O Tapete Wavematt tem 10 Anos de Garantia!
Morada:
Av. Dom António Correia de Sá, nº 82
Centro Empresarial Ral 2, Pavilhão M,
2710-446 Sintra | Portugal
Telefone: +351 219 616 131
.

www.mestriapt.com
geral@mestriapt.com
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Tapete Badenmatt (Certificação de Qualidade Europeia)

Tapete Badenmatt
Origem Fabrico: Alemanha

Designação
Dimensão / Cores

Disponível em rolos de 10 metros, com 50, 60, 80, 90, 100 ou 120
cm de largura.
Disponível nas cores cinza, azul, verde, amarelo, vermelho, branco e
castanho.
Indicados para áreas de "zona de pé descalço", vestuários,
balneários e instalações sanitárias.
Com design do duplo perfil de superfície anti-derrapante, os tapetes
badenmatt são extremamente seguros.
Estes tapetes não permitem a formação de lençóis de água, nem o
perigo de escorregar (testado em ambiente laboratorial).
São flexíveis e cedem consoante o peso da pessoa, ou carga,
tornando-se muito confortáveis ao caminhar.
Os tapetes Badenmatt realizam a drenagem total da água. Os perfis
posteriores possuem espaços abertos, com intervalos regulares para
permitir que a água escoe sem dificuldade em ambos os sentidos.
A limpeza pode ser feita com detergentes usuais, com sistemas de
alta pressão ou mangueira. Para operações de manutenção basta
apenas enrolar o tapete.

Constituição

Dados Técnicos

Material: Soft PVC
Altura total do perfil: 12mm
Largura entre perfis: 7mm
Coeficiente de permeabilidade: 45%
Resistência à Temperatura: de - 5ºC a + 60ºC
Certificação TUV-G1
Class C GUV 26.17/DIN E 51097

O Tapete Badenmatt tem 10 Anos de Garantia!
Morada:
Av. Dom António Correia de Sá, nº 82
Centro Empresarial Ral 2, Pavilhão M,
2710-446 Sintra | Portugal
Telefone: +351 219 616 131
.

www.mestriapt.com
geral@mestriapt.com

