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Mata Jet-Print – Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Nazwa produktu: Jet-Print 
Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1 Cfl-s1 
Certyfikat antypoślizgowy: NFSI 101-C 

Waga całkowita: ok. 2.44 kg/m² 

Wysokość całkowita: ok. 8 mm 

Wiązanie zabrudzeń: 0.60 kg/m² 
Wchłanianie wilgoci: 2 - 3 l/m² 

Standardowa szerokość: • 60 cm 
• 75 cm 
• 85 cm 
• 115 cm 
• 150 cm 
• 200 cm 

Standardowa długość: do 400 cm 
Długość na życzenie: do 700 cm 

Przędza: 100 % włókno High-Twist Nylon 
(HTN) Polyamide 6.6 

Barwienie: drukowane metodą Jet-Print 

Wysokość przędzy: ok. 7 mm 
Waga przędzy bez podkładu: 0.54 kg/m² 

Waga przędzy z podkładem: 0.64 kg/m² 

Guma: 100 % guma nitrylowa 

Grubość gumy: 1.20 mm 

Waga gumy: 1.81 kg/m² 
Szerokość brzegu: 20 mm 

Sposób czyszczenia: • Odkurzanie 
• Zamiatanie 
• Czyszczenie parowe 

Tolerancje: Tolerancje produkcyjne +/- 5% 

Logo Mata Jet-Print to wewnętrzna mata z logo, 
nadrukiem, napisami, która doskonale sprawdza się jako 
reklama na podłodze. Włókna poliamidowe pozwalają 
osiągnąć świetnej jakości nadruk, o wysokiej 
szczegółowości i wiernej reprodukcji kolorów. Dlatego 
skutecznie buduje wizerunek marki, wspiera identyfikację 
wizualną firmy i tożsamość korporacyjną.  Jest też 
niezastąpiona przy wejściach do sklepów, salonów, w 
punktach sprzedaży POS, a także w biurach, czy na 
imprezach promocyjnych. Logo Mata Jet-Print to jednak 
nie tylko promocyjna mata z logo, czy napisem, ale i 
pełnowartościowa wycieraczka dbająca o czystość w 
pomieszczeniu. Trwałe włókna poliamidowe skutecznie 
zatrzymują zabrudzenia i wilgoć, nie przebarwiają się, więc 
łatwo z nich usunąć plamy z wosku, wina, lakieru do 
paznokci, makijażu, a także gumy do żucia, czy sierść 
zwierząt. Z kolei spód maty wykonany jest z gumy 
nitrylowej. Jest ona elastyczna, nie zawiera szkodliwego 
PVC, nie łamie się, nie kruszy i nie faluje przez co można 
matę prać w pralce w temperaturze do 60 °C. W przypadku 
profesjonalnego serwisu, na matę udzielamy 2 letniej 
gwarancji. Produkowana w Europie [ Polska]. 
Trudnozapalna i antystatyczna – Euroklasa ogniowa 
wyrobu Cfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 (ograniczony 
udział w pożarze, brak rozgorzenia, prawie bez dymu). 
Produkt z certyfikatem „Tekstylia godne zaufania OEKO-
TEX® Standard 100” zbadane na substancje szkodliwe, nie 
stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 
Przeprowadzone badania potwierdzają niezwykłą 
skuteczność akcji promocyjnych z wykorzystaniem mat 
graficznych. Porównanie siły oddziaływania nośników 
reklamy: plakaty, ulotki informacyjne ( 27%), maty logo ( 
52%).  
 

http://www.stamats.pl


 

 


