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Mata wejÊciowa Nomad Aqua 4500
Po∏àczenie dobrego stylu z efektywnym
zbieraniem brudu i wilgoci
Problem
• 80% brudu dostaje si´ do budyn-

ku wejÊciami
• Tradycyjne maty wejÊciowe nie sà

w stanie zatrzymaç i ukryç du˝ych
iloÊci zanieczyszczeƒ

• Mokre, Êliskie pod∏ogi powodujà
poÊlizgni´cia i upadki

• Wnoszony piasek niszczy pod∏ogi

Rozwiàzanie
• Idealna mata do niewielkich

sklepów, biur, restauracji, punk-
tów us∏ugowych.

• Skutecznie wy∏apuje i ukrywa
brud i wilgoç

• Bardzo trwa∏a
• Atrakcyjny wyglàd
• ¸atwa do czyszczenia - wystarczy

odkurzyç lub wytrzepaç
• Chroni posadzki i wyk∏adziny

Produkt
• Opatentowana przez 3M kon-

strukcja dwóch rodzajów
w∏ókien, umo˝liwia skuteczne
wy∏apywanie i ukrywanie brudu

• Atrakcyjny wzór w prà˝ki
• AntypoÊlizgowy spód winylowy
• Przeznaczona do wejÊç 

o niewielkim nat´˝eniu ruchu
(do 500 przejÊç/dziennie)

• Dost´pna w 4 kolorach: 
antracytowa czerƒ, bràz, zieleƒ,
granat.

• Wykoƒczenie z 4 stron.

Poszukujesz skutecznej, atrakcyjnej 
i niedrogiej maty wejÊciowej?

Matting

wewnàtrz

wg∏´bienie
pod wycieraczk´

na zewnàtrz

< 500
przejÊç/dzieƒ

✔



Antracytowa czerƒ Kasztanowy bràz

Granat LeÊna  zieleƒ

3

3M wspólnie z wyselekcjonowanymi dekoratorami wn´trz opracowali specjalnà gam´ kolorów, aby spe∏niç
wymogi wspó∏czesnej architektury.

Maty wejÊciowe Nomad™ sà dost´pne w ró˝nych rodza-
jach, w zale˝noÊci od umiejscowienia i stopnia nat´˝e-
nia ruchu, kolorach oraz  rozmiarach. Prosimy o kon-
takt z konsultantami firmy 3M lub jej autoryzowanymi
dealerami w celu doboru najbardziej opowiedniego 
do Paƒstwa potrzeb systemu zbierania brudu.

Innowacyjna konstrukcja produktu 
- dwa rodzaje w∏ókien p´telkowych.

Atrakcyjne kolory, dostosowane do 
nowoczesnych wn´trz.

Dane techniczne

Mi´kkie w∏ókna wch∏aniajà wod´

Mocne winylowe pod∏o˝e chroni
posadzki przed brudem i zapobiega
przesuwaniu si´ maty

Twarde w∏ókna usuwajà brud

W∏ókna tworzà wzór pasków

Dane dystrybutora

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn
Tel. (022) 739 60 00
Fax (022) 739 60 05

Umiejscowienie: Wewnàtrz budynku
Nat´˝enie ruchu (liczba przejÊç/dziennie): < 500
Struktura: P´czki w∏ókien p´telkowych
Materia∏ w∏ókien: Polipropylen
Wzór: paski
Pod∏o˝e: Winylowe
GruboÊç ca∏kowita, ASTM D-418: 6.0 mm
Ci´˝ar ca∏kowity, ISO 8543: 3.1 kg/m2


