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Deckplate
Trwałość, wysoki komfort i ergonomia

Piankowe podłoże gwarantuje wysoki komfort  
i zmniejsza uczucie zmęczenia wynikającego  
z pracy w pozycji stojącej. - Górna powierzchnia 
z PVC zapewnia właściwości antypoślizgowe 
i jest łatwa w utrzymaniu czystości. - 
Amortyzacja dla spadających przyrządów. - 
Produkt dostępny w wielu rozmiarach pozwala 
pokryć każdą powierzchnię. - Mata dostarczana 
z fazowanymi krawędziami zmniejszającymi 
ryzyko potknięcia. - Wysokość: 14 mm

Wymiary Kod produktu

0,6 m x 0,9 m DP010609

0,9 m x 1,5 m DP010915

0,9 m x metr bieżący DP010005C

1,2 m x metr bieżący DP010007C

1,5 m x metr bieżący DP010011C

Wymiary Kod produktu

0,6 m x 0,9 m MT010001

0,9 m x 1,5 m MT010002

0,9 m x metr bieżący MT010003C

Marble Mat
Stylowa mata o powierzchni
imitującej marmur

Górna trwała powierzchnia PVC imitująca 
marmur. - Dolna piankowa warstwa gwarantuje 
wysoki komfort i doskonałe właściwości 
antyzmęczeniowe. - Idealne rozwiązanie  
do miejsc, w których istotny jest wygląd  
i funkcjonalność. - Wysokość: 12,5 mm

Stylist Mats
Maty antyzmęczeniowe dla fryzjerów i stylistów

Czyszczenie górnej powierzchni:  
szczotka z włosiem ze sztucznego  
tworzywa, mop.
Montaż: luźno na posadzce. Mata 1,5 m x 1,5 m
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Deckplate Stylist Mat
Maty antyzmęczeniowe dla fryzjerów i stylistów

Mata, którą otrzymałem do testów, okazała się strzałem w dziesiątkę.
 
Znacząco poprawił się komfort długotrwałego stania przy fotelu fryzjerskim. Zniknęło uporczywe 
pieczenie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i piersiowym. Samo stanie i chodzenie po tej macie 
jest odczuwalnie przyjemniejsze niż po twardych kafelkach. Zauważyłem już po drugim dniu 
zakwasy na mięśniach pośladków, co sugerowałoby, że uruchomione zostały inne partie mięśni 
do utrzymywania pozycji stojącej, niż miało to miejsce dotychczas. Człowiek cały czas niejako 
balansuje stojąc na owej macie, robi to oczywiście bezwarunkowo. Bardzo pozytywna zmiana.

Posiadam matę pokrytą ryflami, co na początku sprawiało pewien problem w usuwaniu  
i zamiataniu ścinków włosów. Zamiatając włosy z terakoty używałem gumowej (często stosowanej 
w salonach fryzjerskich) szczotki. Niestety taką szczotką ciężko jest pozamiatać włosy z maty, 
ponieważ tarcie gumy o matę powoduje występowanie napięcia elektrostatycznego i włosy się 
elektryzują. Do tego stopnia, że uniemożliwia to ich zebranie na zmiotkę. Próbowaliśmy pokryć 
matę środkiem antystatycznym. Efekt był, ale krótkotrwały. Okazało się, że najlepsza do zamiatania 
maty jest szczotka z włosiem ze sztucznego tworzywa! Świetnie się sprawdza. Sytuacja byłaby 
jeszcze łatwiejsza, gdyby mata była gładka, ale to już kwestia estetyki, jak kto woli. Po całym dniu 
pracy i tak zarówno matę, jak i cały salon, odkurzam, więc nie jest to problem.

Zdarzają się sytuacje, kiedy podczas pracy coś nam z ręki wypadnie, np. nożyczki. Upadając 
bezpośrednio na kafelki, mogą się uszkodzić. W przypadku posiadania maty nic podobnego się  
nie stanie. Mata skutecznie amortyzuje upadek przedmiotów (nawet o większej wadze)  
z wysokości ok. 1,5 m. To naprawdę duży plus.

Ogólnie jestem bardzo zadowolony i gorąco polecam.


