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Mata Jet-Print Velour – Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Nazwa produktu: Jet-Print Velour 
Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1 Cfl-s1 
Certyfikat antypoślizgowy: NFSI 101-C 

Waga całkowita: ok. 1,8 kg/m² 

Wysokość całkowita: ok. 6 mm 

Wiązanie zabrudzeń: 0.60 kg/m² 
Wchłanianie wilgoci: 2 - 3 l/m² 

Standardowa szerokość: • 60 cm 
• 75 cm 
• 85 cm 
• 115 cm 
• 150 cm 
• 200 cm 

Standardowa długość: do 400 cm 
Długość na życzenie: do 700 cm 

Przędza: 100 % welur 

Barwienie: drukowane metodą Jet-Print 

Wysokość przędzy: ok. 4,5 mm 

Waga przędzy bez podkładu: 0.41,5 kg/m² 

Waga przędzy z podkładem: 0.51,5 kg/m² 
Guma: 100 % guma nitrylowa 

Grubość gumy: 1.20 mm 

Waga gumy: 1.81 kg/m² 

Szerokość brzegu: 20 mm 

Sposób czyszczenia: • Odkurzanie 
• Zamiatanie 
• Czyszczenie parowe 

Tolerancje: Tolerancje produkcyjne +/- 5% 

Logo Mata Jet-Print Velour to wewnętrzna mata 
promocyjna, która charakteryzuje się wybitną jakością i 
precyzją druku, gładką welurową powierzchnią i 
elastycznym spodem. Cechy te predysponują matę do 
szerokiego wachlarza zastosowań, m.in. podczas eventów, 
wystaw, wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych, na 
targach, galach, pokazach. To także doskonały nośnik 
reklamowy podczas akcji promocyjnych w POS, sklepach, 
czy w kampaniach marketingowych. 
 
Jet-Print Velour posiada spód z antypoślizgowej i 
elastycznej gumy nitrylowej. Nie zawiera on szkodliwego 
PVC, nie łamie się, nie kruszy i nie faluje. Dzięki swoim 
własnościom można matę prać w pralce w temperaturze 
do 40 °C. Zaś przy profesjonalnym serwisie, na matę 
udzielamy 2 letniej gwarancji.  
 

Dlaczego wybrać matę Jet-Print Velour? 
 

• Można przygotować własny projekt 

• Oferuje wybitnej jakości, precyzyjne nadruki 

• Oferowana jest w wielu rozmiarach 

• Produkowana jest z gładkiego weluru i elastycznej 
gumy nitrylowej 

• Nie zawiera szkodliwego PVC, nie łamie się, nie kruszy 
i nie faluje 

• Ma antypoślizgowy spód 

• Można ją prać w pralce w 40 °C 

• Udzielamy 2 lat gwarancji przy profesjonalnym 
serwisowaniu maty 

http://www.stamats.pl


 

 

 


