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Tapete Desinfeção 60x90 cm WH
 

 

 
 
  

Descrição

 

Projetado para ser utilizado com desinfetante, a borda de
contenção do Tapete para Desinfeção 60x90 pode conter
até 4,5 litros de desinfetante por metro quadrado e o
design de waffle em relevo limpa a sujidade das solas dos
sapatos e garante excelente resistência a derrapagens. A
superfície do WH é 100% polipropileno e, portanto, à
prova de desbotamento e podridão. O peso extra do
tapete também significa que ele permanecerá estável,
mesmo em condições externas de vento.

O suporte do tapete é 100% borracha, garantindo que o
tapete fique plano e seguro no chão, é mais
antiderrapante e as bordas de borracha não enrolam
devido ao clima frio. A borda da rampa do tapete reduz o
risco de tropeçar e a flexibilidade de borracha garante
que as bordas não rasgem. Isso resulta em alta
durabilidade e fornece desempenho e aparência
duradouros.

Garantia do fabricante de 5 anos.

Garantia de 11 anos contra perda significativa de
cor.

Fabricado na Europa.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Tapetes Têxtil

 
 

Preço

Preço c/ desconto 42,53 €

Preço s/ desconto 61,50 €

S/Iva 34,58 €

 
 

Produto na Loja

 Tapete Desinfeção 60x90 cm WH 

/pt/produto/tapete-WH-para-desinfeção-60x90


Adequado para entradas muito movimentadas e
ideal tanto interior como exterior.

Sua limpeza pode ser por aspirador ou com vapor.
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