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Dane techniczne:

Materiał

Wymiary

Ciężar

Powierzchnia

Kolor

Obciążenie

Transport

Zastosowanie:

Budowa turbin 
wiatrowych

Budowa dróg & 
Drogi dojazdowe 

Koncerty & 
Eventy 

Tymczasowe
drogi dla pieszych

Mobilna
logistyka

Możlwości zastosowania

Logistyka

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Budowa instalacji 
przewodów

Oferujemy Państwu zarówno sprzedaż jak i wynajem naszych 
produktów z samodzielnym odbiorem lub włącznie z naszym 
serwisem, t.j. z transportem, montażem i demontażem zgodnie 
z przekazanym planem projektu oraz z czyszczeniem. Chętnie 
przygotujemy dla Państwa bezpłatną, niewiążącą i indywidulaną 
ofertę.

Nasze usługi

Właściwości

Panele ochronne eMAT oferują optymalną ochronę jako droga 
transportowa oraz jako powierzchnia zasadnicza pod budowę 
konstrukcji scenicznych, podczas imprez masowych i na obiektach 
sportowych jako pokrycie ochronne trawy. Kolejną możliwością 
zastosowania jest ich użycie jako dróg dostępu i chodników, 
podestów pod namioty, powierzchni wystawowych, dróg zaopatrzenia 
lub platform roboczych. W zależności od stanu podłoża panele eMAT 
mogą służyć jako tymczasowa droga dojazdowa lub jako parking dla 
samochodów ciężarowych o nacisku koła do dwóch ton.

600 paneli eMAT / samochód ciężarowy

ok 80 t/m² (w zależności od podłoża)

czarny

obustronnie profilowana

35 kg / panel

241 cm x 120 cm x 1,2 cm

wytrzymały na złamania polietylen

eMAT

Tymczasowe drogi dla pieszych

Poszerzenie dróg transportowych

Drogi dojazdowe

Ochronne pokrycie trawników

Panele ochronne eMAT są rozkładane na podłożu i skręcane. 
W związku z tym, że są one lekkie i niezbyt duże, mogą być bez 
problemu rozkładane i montowane ręcznie. Profilowana powierzchnia 
gwarantuje antypoślizgową nawierzchnię pieszym, osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rowerzystom oraz 
samochodom osobowym i ciężarowym. W zależności od stanu 
podłoża, jako podkładka wykorzystywane są dodatkowo: folia 
polietylowa, tkanina geotekstylna lub maty gumowe. Jako dodatkowe 
zabezpieczenie w godzinach nocnych, na życzenie klienta, w 
panelach można umieścić oznaczenia sygnalizacyjne i tzw. „kocie 
oczka”. Panel eMAT jest ekstremalnie giętki i elastyczny, dopasowuje 
się idealnie do każdego rodzaju podłoża jednocze nie je chroniąc.

Nasze panele są łatwiejsze w transporcie niż większość 
alternatywnych mat ulicznych stosowanych tymczasowo. Na jeden 
samochód ciężarowy lub do jednego kontenera można załadować 
większą ilość mat i dzięki temu obniżyć koszty transportu.


