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Mata modułowa łączy w sobie wysoką wydajność z
wieloma możliwościami projektowania i łatwą
instalacją na miejscu.
Modułowy system mat składa się z 2 wersji modułów,
każda o wymiarach 300 x 300 mm i wysokości 17 mm,
ze stopą drenażową 2 mm na dolnej powierzchni.
Modular 9900 łączy w sobie skuteczność usuwania
brudu jaką daje powierzchnia PVC z zaawansowanym
wypełnieniem tekstylnym 3M Nomad Aqua 85. Ten
rodzaj modułu przeznaczony jest do usuwania brudu i
wilgoci oraz ukrywania zanieczyszczeń wnoszonych do
pomieszczeń z zewnątrz. 3M Nomad Aqua 85 to
opatentowana przez 3M mata z włókien
poliamidowych.
Modular 9300 przeznaczona jest do usuwania i
ukrywania brudu. Powierzchnia zgarniająca
wykorzystuje unikalne zaostrzone krawędzie
wyprofilowanie pod wieloma kątami, aby
zmaksymalizować usuwanie brudu, podczas gdy duże
otwarte kieszenie optymalizują wydajność ukrywania
brudu i zanieczyszczeń. Moduły są połączone za
pomocą zamków, które po montażu blokują się
zapewniając dobre spasowanie i bezpieczne
połączenie.

SYSTEM MODUŁOWYCH MAT 
WEJŚCIOWYCH MODULAR Z 

WYPEŁNIENIEM TEKSTYLNYM 3M NOMAD 
AQUA 85



System mat modułowych umożliwia kombinacje
spełniające indywidualne wymagania projektowe:
➢ Wersja modułu bez wypełnienia tekstylnego na

części zewnętrzne, natomiast wersje modułów z
wypełnieniem tekstylnym do wewnątrz.

➢ Moduł wewnętrzny 9900 posiada wypełnienie
tekstylne 3M Nomad Aqua 85.

➢ Możliwość wyboru kolorystycznego wypełnienia
tekstylnego

➢ Projektanci mogą dowolnie układać moduły –
liniowo lub ukośnie

➢ Możliwość ułożenia wersji 9900 z wypełnieniem
tekstylnym tam gdzie jest największy ruch
pieszych.

➢ Dostępna szeroka gama kolorystyczna pozwala
na stworzenie oryginalnego projektu.

➢ Łatwość wymiany pojedynczego modułu.

Slate Grey

Anthracite Black

Stwórz swój własny oryginalny 
projekt i wzór!

Modular 9300 Modular 9900

Oferta standardowa z 
3M Nomad Aqua 85

Inne propozycje  z 
wypełnieniem 
tekstylnym 95, 75 itp. 
(różne wzory i kolory)

➢ Łatwa w instalacji i wymianie!
• Moduły układane bezpośrednio we wnęce obok

siebie
• Unikalna konstrukcja pozwala na łatwe łączenie

modułów za pomocą specjalnych zatrzasków
• Moduły można dopasować do praktycznie

każdego zagłębienia za pomocą wyrzynarki
➢ Łatwa konserwacja!
• Codzienne odkurzanie usuwa brud, który

gromadzi się w specjalnych przestrzeniach
modułów.

➢ Zdaje „test szpilek”!
• Winylowa konstrukcja posiada duże przestrzenie

do wychwytywania i ukrywania brudu ale są one
wystarczająco małe by zapobiec utknięciu
kobiecych obcasów.



Włókno 3M Aqua 85 ma duże znaczenie:
➢Duże włókna do usuwania brudu
➢ Pętelki ułożone w elegancki losowy wzór

ukrywają duże ilości zanieczyszczeń
➢ Solidny winylowy podkład
➢Małe włókna wchłaniają nadmiar wody –

do 4 litrów na metr kwadratowy



EFEKTYWNY SYSTEM WEJŚCIOWY

Tradycyjne maty z ciętym włosiem pozostawiają 
brud i wodę na wierzchu maty. W rezultacie 
szybko stają się nieefektywne i brzydkie.

Innowacyjny system mat z podwójną pętlą skutecznie 

usuwa i zatrzymuje brud i wodę, zapobiegając 

przedostawaniu się tych zanieczyszczeń do budynku.

Zapętlone grube 

włókna usuwają brud 

i zanieczyszczenia

Zapętlone 

miękkie włókna 

odbierają i 

zatrzymują 

wodę

Brud pozostaje 

na wierzchu 

tradycyjnej maty 

z ciętym runem

m = długość maty
% = usunięty brud 

JAK TO DZIAŁA?

https://www.youtube.com/watch?v=bMm1j0KeoMM&feature=youtu.be


MOŻLIWOŚCI WYBORU WYPEŁNIENIA TEKSTYLNEGO

MODULAR 9900 3M AQUA 85:
➢ Wypełnienie tekstylne 3M Aqua 85.
➢ Runo: włóknina poliestrowa i poliamidowa
➢ Waga runa 770g/m2
➢ Wysokość runa 5,5mm
➢ Klasa ognioodporności: Bfl-s1
➢ Absorpcja wody: 4,0 litr/m2
➢ Antypoślizgowość dla wypełnienia tekstylnego

R12

MODULAR 9900 75:
➢ Wypełnienie tekstylne 75.
➢ Runo 100% PP
➢ Struktura żebrowa runa
➢ Waga runa 900gr/m2
➢ Wysokość runa 3,5mm

MODULAR 9900 95:
➢ Wypełnienie tekstylne 95.
➢ Runo 100% PP
➢ Struktura żebrowa runa
➢ Waga runa 1500gr/m2
➢ Wysokość runa 4,5mm



AKCESORIA – OBRZEŻA I NAROŻNIKI
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Niezliczone możliwości!



Idealne do drzwi obrotowych!
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