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Descrição

 

Preço por m2.

Invista no seu tapete Personalizado Jet-Print Light! Com
base em borracha nitrílica o tapete é extremamente
durável e com qualidade superior!

Principais Qualidades:

• Superfície em nylon de alta torção é eficiente para reter
sujidade e humidade da sola dos sapatos;

• Base em borracha nitrílica garante alta resistência e
antiderrapante;

• Com impressão digital reproduz detalhes em alta
qualidade, sombras e permite a aplicação de até 8 cores
por tapete das 44 cores disponíveis;

• Possui bordas reforçadas e rebaixadas que evitam
acidentes;

• Resistente a manchas e desbotamento;

• 100% lavável e resistente a lavagem industrial.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Tapetes
Personalizad

os

 
 

Preço

Preço 126,05 €

S/Iva 102,48 €

 
 

Produto na Loja

 Tapete Personalizado Jet-Print Light
M2

/pt/produto/tapete-personalizado-jet-print-light-m2
/pt/produto/tapete-personalizado-jet-print-light-m2


• Garantia de 2 anos.

• Fabricado na Europa.

Recomendações de uso:

• Áreas de entradas de alto tráfego, estações de trabalho
e intersecções, áreas que precisem de um tapete
personalizado. A personalização pode ser com
a impressão de um logotipo ou uma mensagem.

• Uso Interno e Externo (desde que protegido por área
coberta).

Larguras padrão:

• 60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm e 200 cm.

• Outras larguras acresce 25% ao preço.

Minimo de faturação 1 M2 , pode ser constituido por
vários tapetes.

Comprimentos padrão:

• Todos os comprimentos até 400 cm tem o preço
standard.

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

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

*Preço por m2 para tapetes de dimensões regulares e
angulos retos, para outros casos consulte-nos.
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  Fichas Técnicas - EN (257.94 Kb) 
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