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Mata Ergomat Basic Bubble jest matą ergonomiczną 
tzw. light- duty, która sprawdzi się dobrze w 
niewymagających aplikacjach, takich jak lady 
sklepowe, pomieszczenia pocztowe, czy sortownie. 
Używanie na produkcji, montażu czy w innych 
nieodpowiednich i nieuzasadnionych aplikacjach w 
przemyśle spowoduje utratę ochrony gwarancyjnej.

Niezrównane funkcje bezpieczeństwa
• Fazowane brzegi
     - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
• Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
     - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Nie tylko zapobiega zmęczeniu, ale również posiada właściwości 
ergonomiczne
• Wyjątkowo ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości probl emom, które można 
  napotkać podczas pracy w pozycji stojącej, stymulując krążenie krwi i czujność organizmu, 
  redukując zwolnienia lekarskie pracowników, związane z tym koszty i kwestie związane z jakością

Zalety Maty Basic Bubble 
• bardzo trwały materiał.
• wolna od silikonu i lateksu  

2-letnią gwarancją
Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet  przez 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. 
Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja 
dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w  zależności 
od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres 
gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej 
zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także  nie zapewnia zwrotu pieniędzy.
*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się  po niej  w 
odpowiednim obuwiu pracowniczym.
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Właściwości Standard ERGOMAT Basic Bubble

Materiał

Kolor

Waga

Długość bez fazowanych krawędzi

Szerokość bez fazowanych krawędzi

Grubość

Gęstość

Twardość

Compression
Pressure face = ø 100mm
% by pressure of 240kg

Abrazja = 5 N

Odporność na rozciąganie

Wydłużenie przy zerwaniu

wytrzymałość na rozdzieranie

Opór elektryczny
w warunkach

50% wilgotności

Właściwości termiczne

Minimum

Maksimum

Maksymalna krótka wytrzymałość

Odporność na promienie UV

Pomieszczenia czyste

Gwarancja

Foamed Polyurethane

Anthracite

2100 g +/- 50 g  // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs

90 cm +/- 1%  // 35.5” +/- 0.38”

60 cm +/- 1%  // 23.5” +/- 0.38”

15 mm  // 0.625”

390  kg/m³ +/- 10 %

18-28 Sh A

800 mm³ // 31.5 in³

1 Mpa

200%

1,5 N/mm

> 20 x 109 Ω

0°C  // 32°F

25°C  // 77°F

40°C  // 115°F

Słaba

Brak informacji

2 lata

ISO 2781

DIN 53505

ISO 46 49 (5 N)

EN ISO 527-1 

EN ISO 527-1 

ASTM D 624  

IEC-61340-4-1/
ESD STM7.1-2001

The ergonomic
properties remain 

EN ISO  14644-1
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