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Tapete Têxtil Monotone M2 Borracha e Nylon
 

 

 
 
  

Descrição

 

• Os tapetes Monotone complementam qualquer area em
que se concede importância a limpeza,  fabricado 100%
nylon "solution dyed", resistente a descoloração, com
cores únicas para corresponder ao seu interior, coloridos
e funcionais para iluminar toda a área de entrada.

• Estes Tapetes removem e retêm a sujidade e
humidadedos seus passos, ao mesmo tempo que ajudam
a garantir a sugurança através da absorção da humidade.
As suas fibras removem a sujidade e humidade da sola
dos sapatos, retendo-as entre as fibras. Ao limpá-lo
regularmente, seua tapetes ficarão como novos.

• Oferecemos uma garantia de 11 anos contra a perda
de cor.

• A base do tapete é 100% borracha, garantindo que
tapete fique plano e seguro no chão. É mais resistente ao
escorregamento, pois as bordas de borracha não dobram
devido clima frio. o formato da borda reduz o risco de
tropeçar e a flexibilidade da borracha garante que as
bordas não se rasguem. Isso resulta numa boa aparência
e durabilidade.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Tapetes Têxtil

 
 

Preço

Preço 92,84 €

S/Iva 75,48 €

 
 

Produto na Loja

 Tapete Têxtil Monotone M2 Borracha e
Nylon

/pt/produto/tapete-borracha-nylon-cores-textil-monotone
/pt/produto/tapete-borracha-nylon-cores-textil-monotone


Principais qualidades do Tapete Têxtil Monotone M2:

• Cores lisas complementares

• Controle de poeira, sujidade e umidade

• Superfície de nylon extremamente durável

• Borracha resistente a derrapagem

• Resistente à luz e às cores

• Sem PVC

• Adequado para aquecimento de piso

• 5 anos de garantia do fabricante *

• 11 anos de garantia contra perda significativa de cores

• Fabricado na Europa

• Comportamento de combustão: EN 13501-1 / Cfl-s1

• Resistência ao deslizamento: NFSI de alta tração

• Lavável a 60 ° C

• Secar a máquina a 60 ° C

Recomendações de uso:

• Áreas de alto tráfego como lojas comerciais, entradas
de hospitais, restaurantes, centros comerciais, centros de
convenções, supermercados, etc.

• Uso Interno.

Tamanhos padrão:

• 60 x 85 cm

• 85 x 120 cm

• 85 x 150 cm

• 85 x 300 cm

• 115 x 175 cm

• 115 x 240 cm



Larguras padrão:

• 85 cm, 115 cm e 150 cm (Largura máxima)

Comprimentos padrão:

• Todos os comprimentos de até 400 cm.

• Para comprimentos de 400 cm até 700 cm acresce 25%
ao preço

• Todas as medidas tem uma tolerância de ± 5%.

*2 anos sob condições de lavagem industrial

*Preço por m2 para tapetes de dimensões regulares e
angulos retos, para outros casos consulte-nos.
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