Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Eventowe panele zewnętrzne mobilna nawierzchnia sportowa
eventowa modułowa Profloor
Cena: 147.00 zł

Budowa: panele jednorodne wykonane z tworzywa
elastycznego PP

Grubość całkowita: 17 mm
Szerokość: 8,8 cm
Długość: 31,0 cm
Ciężar 1 modułu: 0,11 kg
Łączenie: zatrzaski krawędziowe
Na 1 m2 przypada 39,6 sztuk paneli. Najmniejszą jednostką
zamówieniową jest 1 paleta = 78,78 m2. Nie ma możliwości
zamówienia mniejszej ilości niż 1 paleta.
Dostępne kolory paneli:
szary: 147,00 zł / m2
zielony, czarny, czerwony: 156,00 zł / m2
niebieski: 160,00 zł / m2
translucentny - półprzezroczysty: 149,00 zł / m2
Profloor Portable Flooring EF&MR to przenośny system
podłogi eventowej do zastosowania w środku i na zewnątrz
obiektów o dużym natężeniu ruchu oraz dużym punktowym
obciążeniu dynamicznym i statycznym.
Dowolnej szerokości i długości maty stworzone z połączonych
na stałe czy okresowo modułów dostępnych w różnych
kolorach mogą być wykorzystane jako ciągi piesze wokół
budynków, namiotów, hal targowych. Mogą być układane na
dowolny czas podczas targów, festiwali i festynów,
karnawałów i innych imprez o charakterze masowym nawet
przy złych warunkach atmosferycznych. Panele Profloor
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doskonale odprowadzają wodę ze swojej powierzchni, a
wierzchnia aplikacja antypoślizgowa zapewnia poczucie
bezpieczeństwa nawet jeśli pada deszcz.
Panele Profloor są niezwykle wytrzymałe a zarazem
elastyczne. Łączące je zapięcia krawędziowe typu click
umożliwiają zwijanie paneli w dowolnej wielkości rolki
(maty), co ułatwia ich transport i magazynowanie bez potrzeby
rozpinania poszczególnych segmentów podłogi.
Przenośny, lekki, łatwy w instalacji system Profloor jest
odporny na działanie benzyny, oleju napędowego, smarów,
płynów hamulcowych dzięki czemu jest polecany jako
tymczasowa nawierzchnia ochronna w warsztatach
samochodowych czy podczas imprez motoryzacyjnych jako
powierzchnia ekspozycyjno-serwisowa. Materiał, z którego
wyprodukowane są moduły to pochodzący z recyclingu
polimer polipropylenowy charakteryzujący się dużą
wytrzymałością, twardością, elastycznością oraz trwałością
kolorów.
Mobilne podłogi eventowe Profloor to również najlepsze
rozwiązanie ochrony trawy naturalnej i sztucznej, areny
lodowej i sportowych nawierzchni wewnętrznych. Jest świetną
ochroną murawy naturalnej lub trawy syntetycznej
wykorzystywaną w przenośnych halach namiotowych, arenach
cyrkowych, płytach boiskowo-stadionowych, czy
zagospodarowanych terenach zielonych jak parki, bulwary,
błonia. Chroni przed zabrudzeniem, zniszczeniem i ścieraniem
bieżnie lekkoatletyczne.
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