
Zdjęcie
Part 

Number
Opis

Dostępna 

Ilość

Cena za 

sztukę 

PLN

AFM-SQ 

Wymiary: 

330 cm x 

39 cm x 2 

mm

Antystatyczna, gumowa, zielona 

mata do wyłozenia pólek lub olek 

wózków z dolną warstwą 

wytrzymałej przewodzącej tkaniny.  

Doskonała jakość i wytrzymałość. -

Nie rozciąga się na krawędziach. 

Powierznia tłoczona /kwadraty/, 

antypoślizgowa. - Wymiary: 330 cm x 

39 cm x 2 mm. Odporna na 

temperaturę, oleje i 

smary.Wytrzymuje temperaturę, np. 

kapiącej cyny.  Wskazana do uzytku 

w fabrykach pralek, lodowek itp do 

wylozenia polek wozkow 

transportowych na ktorych przewozi 

sie podzespoly kontrolerow 

elektronicznych do tasm 

montzazowych

1

MA1                                   

A-STAT 

MAT-T/G

Mata ESD na  półki, dwuwarstwowa, 

gumowa w rolkach. Szary, połysk.

- Odporna na temperaturę. 

Wytrzyma temperaturę np. kapiącej 

cyny.

- Zapewnia doskonałą odporność na 

oleje, smary i większość typowych 

rozpuszczalników.

- Wymiary: 31cm x 180cm x 2mm.

- Oporność powierzchniowa 

(?/Kw):10e7-10e9 

- Kolor: szary, połysk. 

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%

3

Antystatyczne maty do wykładania półek                                         

Antystatyka



MA2                                      

A-STAT 

MAT-T/G

Mata ESD na  półki, dwuwarstwowa, 

gumowa w rolkach. Szary, połysk.

- Odporna na temperaturę. 

Wytrzyma temperaturę np. kapiącej 

cyny.

- Zapewnia doskonałą odporność na 

oleje, smary i większość typowych 

rozpuszczalników.

- Wymiary: 60.5cm x 49cm x 2mm.

- Oporność powierzchniowa 

(?/Kw):10e7-10e9 

- Kolor: szary, połysk. 

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%

1

MA3                                      

A-STAT-

MAT-

T/1,2/G 

Premium 

Wysokiej jakości, szara, 

antystatyczna Mata gumowa na 

stoły. 

- Odporna na temperaturę do 120 C 

- Zapewnia doskonałą odporność na 

oleje, smary i większość typowych 

rozpuszczalników.

- Wymiary: 60.5cm x 59cm x 2mm.

- Utrzymuje właściwości 

antystatyczne dłużej niż zwykłe maty.

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%

- Spełnia wymagania ROHs i 

standardów ANSI/ESD S20.20 and 

ESD 4.1 

6



MA4                               

A-STAT-

MAT-T/G 

Premium

Antystatyczna mata doskonała na 

półkę. Szara. 

- Doskonała jakość, mocna mata 

podłogowa.

- Nie rozciąga się na krawędziach.

- Nadaje się do dużych obciążeń.

- 2mm grubości, tłoczona.

-Wymiary: 150cm x 42cm .

- Kolor szary. Wytłoczenia.

- Odporna na temperaturę do 120oC 

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%

1

MA5                             

A-STAT 

MAT-T/G

Mata ESD na  półki, dwuwarstwowa, 

gumowa . Szary, połysk.

- Odporna na temperaturę. 

Wytrzyma temperaturę np. kapiącej 

cyny.

- Zapewnia doskonałą odporność na 

oleje, smary i większość typowych 

rozpuszczalników.

- Wymiary: 60.5cm x 38cm x 2mm.

- Oporność powierzchniowa 

(?/Kw):10e7-10e9 

- Kolor: szary, połysk. 

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%

1



MA6                    

AFM-R

Antystatyczna, gumowa, zielona 

mata na półki z dolną warstwą 

wytrzymałej przewodzącej tkaniny.

- Doskonała jakość i wytrzymałość.

- Nie rozciąga się na krawędziach.

- Powierznia tłoczona /kwadraty/, 

antypoślizgowa.

- Wymiary:327cm x 40cm x 2mm.

- Odporna na temperaturę, oleje i 

smary.

- Wytrzymuje temperaturę, np. 

kapiącej cyny. 

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%.

1 159.9

MA7                    

AFM-R

Antystatyczna, gumowa, zielona 

mata na półki z dolną warstwą z 

wytrzymałej przewodzącej tkaniny.

- Doskonała jakość i wytrzymałość.

- Nie rozciąga się na krawędziach.

- Powierznia tłoczona /kwadraty/, 

antypoślizgowa.

- Wymiary:300cm x 19.5cm x 2mm.

- Odporna na temperaturę, oleje i 

smary.

- Wytrzymuje temperaturę, np. 

kapiącej cyny. 

- Tolerancja wymiarów  +/- 1%.

1 89.9



MA8

Mata ESD na stoły i półki, 

dwuwarstwowa, gumowa ,szara.

- Odporna na temperaturę. 

Wytrzyma temperaturę np. kapiącej 

cyny.

- Zapewnia doskonałą odporność na 

oleje, smary i większość typowych 

rozpuszczalników.

- Oporność powierzchniowa :10e7-

10e9.

- Wymiary: 60.5cm x 44.5cm x 2mm.

- Toleranacja wymiarów  +/- 1%.

1 24.9

Antystatyczna Mata Stołowa 

Wysokiej jakości, NIEBIESKA, 

ANTYSTATYCZNA Mata gumowa 

na stoły. 

- Odporna na temperaturę do 

120OC 

- Zapewnia doskonałą odporność 

na oleje, smary i większość 

typowych rozpuszczalników.

- Wymiary: Rolka 45cm x 300cm x 

2mm.

- Utrzymuje właściwości 

3antystatyczne dłużej niż zwykłe 

maty.

1


