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Higieniczne maty
przeznaczone do wszystkich
stref basenowych, szatni z węzłami
sanitarnymi, w tym: prysznice, natryski, przebieralnie,
strefy mokre, w których użytkownicy narażeni są na kontakt 
z chorobotwórczymi drobnoustrojami przenoszonymi na stopach.

AKTYWNA STRUKTURA 

Aktywna struktura ACTIVEFRESH 
w 99,99% eliminuje ryzyko zarażenia 
się i przeniesienia na innych użytkowników 
bakterii i grzybów. 

TRUDNOPALNE 

Innowacyjna mieszanina elastomerowo-
poliuretanowa o właściwościach trudnopalnych 
z własnościami samogasnącymi – przeznaczone 
do stosowania wewnątrz.

MONTAŻ 

Układanie na istniejących posadzkach 
lub płytkach: podłogowych, ceramicznych, 
gresowych. Możliwość łączenia za pomocą 
kołków montażowych.

ANTYPOŚLIZGOWE

Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe 
minimalizują ryzyko wypadków na mokrych 
powierzchniach.



Aktywna struktura płyty higienicznej w 99,99% eliminuje osadzanie 
się bakterii i grzybów. Higieniczna mata na baseny i strefy mokre, 
to produkt spełniający wszelkie rygorystyczne normy do stosowania go 
wewnątrz pomieszczeń. Jednocześnie posiada bardzo dobry współczynnik 
amortyzacji na poziomie HIC 1,1 m, co klasyfi kuje wyrób do stosowania 
w basenowych strefach, m.in. placach zabaw o współczynniku 
bezpiecznego upadku z wysokości do 1,1 m.

RAL 5014 
blue gray

RAL 5015 
sky blue

RAL 5018 
turquoise blue

RAL 5019 
capri blue

RAL 5024 
teal

Kolorystyka

Parametry techniczne

NAZWA PRODUKTU mata higieniczna POOLZONE ACTIVEFRESH 

ZASTOSOWANIE baseny i strefy przybasenowe, place zabaw w aqua parkach, waterparkach, 
sprayparkach, szatnie z węzłami sanitarnymi, w tym: prysznice, natryski, 
przebieralnie, strefy mokre

KSZTAŁT płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 35 mm

WŁAŚCIWOŚCI aktywna struktura ACTIVEFRESH o właściwościach antygrzybicznych, antypleśniowych, 
antybakteryjnych
antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, mrozoodporne, amortyzujące HIC 1,1 m
TRUDNOPALNE, atest higieniczny do stosowania wewnątrz pomieszczeń, odporne na chlor, 
odporne na promieniowanie UV, atest TÜV

KOLORYSTYKA 5 kolorów
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