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BrilliantStep™ jest wysokiej jakości matą z logo. Zamów już dziś, otrzym
Informacje o kategorii produktu
•  Wysokiej jakości wykładzina wielofunkcyjna
zatrzymująca brud i ułatwiająca usuwanie
zanieczyszczeń z podeszw butów, chroniąca wnętrze
budynku przed wnoszeniem brudu i wilgoci; doskonale
nadaje sie na umieszczanie znaków ostrzegawczych,
ponieważ większość ludzi pierwsze spojrzenie kieruje
na podłogę.
• Zapewniona jest nadzwyczajna trwałość kolorów,
zgodnie z normą DIN54006. Dysponujemy
16 standardowymi kolorami oraz możliwością
tworzenia innych kolorów. Wykładzina BrilliantStepTM
wykonana jest według najnowszej technologii,
umożliwiającej uzyskanie nawet efektów
trójwymiarowych, cienkich linii oraz kolorów i cieni,
dzięki czemu można tworzyć wyjątkowo czytelne
obrazy na indywidualne zamówienie klienta.

Art. 190 BrilliantStep™
• wykładzina dywanowa wykonana z 100% niełamliwego
włókna poliamidowego 6.6 o dużym skręcie,
masa ok. 700 g/m2.
• Podkład z gumy nitrylowej, grubość 1,5mm.
• Podkład ma właściwości antypoślizgowe
• Wzmocnione brzegi nie zawijają się w niskiej
temperaturze i nie ulegają rozdarciu.
• Możliwość czyszczenia maszynowego w
temperaturze do 50°C.
• Odporne na działanie oleju i mikroorganizmów.
• Doskonała zdolność absorpcji wody, 4 l/m2.
• Wysokość włókien 7mm.
• Grubość całkowita 8,5mm.
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masz swoją matę za tydzień!
Jak zamawiać?
1. Tytuł lub nazwa
Nadaj dowolną adekwatną nazwę dla projektu.
2. 	Wyślij logo lub obrazek na adres
designer@notrax.com
Akceptujemy następujące typy grafik: JPG, TIF, EPS,
PCX, Adobe Illustrator, certyfikowany PDF.
W przypadku braku logo, akceptujemy również tekst. W takim
przypadku podaj treść, określ wybraną czcionkę i kolor.

3. Rozmiary
Wybierz żądany rozmiar maty
60 x 85 cm
85 x 115 cm
85 x 150 cm
115 x 180 cm
115 x 240 cm
150 x 240 cm
Rozmiary są przybliżone w dopuszczalnej granicy błędu około 3%.

4. Orientacja
Pozioma lub Pionowa

Pozioma

Pionowa

5. Kolor Tła
Zalecamy kolory ciemne
1 złamana biel
2 łososiowy róż
3 złocisty żółty
4 jasnoszary
5 jasnoniebieski
6 czerwony
7 pomarańczowy
8 żółty
9 zielony
10 niebieski
11 burgund
12 brązowy
13 ciemnoszary
14 ciemnozielony
15 ciemnoniebieski
16 czarny

(Kolory podane mogą
lekko różnić się od tych w
rzeczywistości).

6.		 Ilość
Określ ilość mat  
www.notrax.com

Zwiększenie ilości mat z danego projektu obniża cenę jednostkową.
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