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MEAN LEANMEAN LEAN
NOWOŚĆ!

Wytrzymałe, niedrogie rozwiązanie, idealne dla
     •  Nowych lub odnowionych powierzchni przemysłowych i 
         handlowych
     •  Lekkiego lub umiarkowanego ruchu wózków widłowych        
     •  Zmiany konfiguracji  5S, Lean Manufacturing i 
        programów Visual Workplace

DuraStripe Mean Lean posiada 
większość właściwości taśm X-Treme 
DuraStripe zawartych w cieńszym i 
bardziej ekonomicznym produkcie do 
oznaczania powierzchni, wykonanym 
ze znakomitego i bardzo wydajnego 
materiału. Jest on odporny na ścieranie 
i delikatne mycie, co czyni go idealnym 
do oznaczania alejek jak również do 
łączenia ze znakami 5S, Six Sigma i 
Visual Workplace. Kiedy wymagane 
jest naniesienie zmian, DuraStripe 
Mean Lean może być w łatwy sposób 
przemieszczone oszczędzając czas i 
pracę.

Poniższy wykres porównuje Mean Lean i X-Treme 
aby pomóc ci wybrać odpowiednią wersję produktu 
DuraStripe dla łatwej dla ciebie aplikacji.

Grubość winylu
Przyczepność
Fazowane krawędzie
Zalecany dla dużego ruchu wózków widłowych
Zalecany dla szorskich powierzchni
Nieprzezroczystość
Łatwa wymiana

Mean Lean
0,3 mm

Nie
Nie
Nie

Średnia

X-Treme
0,4 mm

Tak
Tak
Tak

Wysoka

Identyczna

TAK

Mean Lean stosowany w odpowiednim środowisku jest najtańszym, 
uniwersalnym, elastycznym produktem z systemem przyklej-&-
odklej do oznaczania powierzchni dla potrzeb komunkacji.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach DuraStripe skontaktuj się z twoim przedstawicielem Ergomat

http://www.ergomat.com/global/pl
mailto:info@ergomat.com
http://www.ergomat.com/global/pl/durastripe
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X-TREMEX-TREME
Najbardziej wytrzymały materiał w systemie przyklej-&-odklej jakiego możesz użyć. Zalecany do:

	 					•		Podłóg	w	złym	stanie

	 					•		Dużego	natężenia	ruchu	wózków	widłowych

	 					•		Stosowania	w	trudnym	i	bardzo	trudnym	

          środowisku

X-Treme DuraStripe łączy w sobie 
wytrzymałość, odporność na uderzenia 
oraz ekstremalną przyczepność, co 
czyni go odpowiednim materiałem dla 
trudnych przemysłowych powierzchni. 
Posiada odpowiednio zaprojektowaną 
powierzchnię, odporną na 
uszkodzenia spowodowane
przeciąganiem wózków widłowych 
po powierzchni, co jest główną 
przyczyną większości uszkodzeń 
znakowania podłóg. Fazowane 
krawędzie taśmy ułatwiają paletom 
przesuwanie się po powierzchni 
bez jej podwijania się.

Poniższy wykres porównuje Mean Lean i X-Treme aby 
pomóc ci wybrać odpowiednią wersję produktu DuraStripe 
dla łatwej dla ciebie aplikacji. 

Grubość winylu
Przyczepność
Fazowane krawędzie
Zalecany dla dużego ruchu wózków widłowych
Zalecany dla szorskich powierzchni
Nieprzezroczystość
Łatwa wymiana

Mean Lean
0,3 mm

Nie
Nie
Nie

Średnia

X-Treme
0,4 mm

Tak
Tak
Tak
High

Identyczny na bazie gumy

Tak

Aby uzyskać więcej informacji o produktach DuraStripe skontaktuj się z twoim przedstawicielem Ergomat

http://www.ergomat.com/global/pl
mailto:info@ergomat.com
http://www.ergomat.com/global/pl/durastripe
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