
Podłoga idealna w biurze 
i w mieszkaniu

Regularna pielęgnacja podłogi, pomimo że jest ważna, nie wystarcza w walce z uszkodzeniami mecha-
nicznymi. W zgodzie z myślą „lepiej zapobiegać, niż leczyć” przedstawiamy rozwiązanie mające za 
zadnie nie dopuścić do powstawania rys i ubytków na powierzchniach podłogowych.

Urządzając mieszkanie czy 
biuro skupiamy się przede na 
jego estetycznych i funkcjonal-
nych walorach. Inwestujemy w 
piękne dodatki, nowoczesne 
urządzenia i  wymarzone sprzę-
ty. Niestety bardzo często oka-
zuje się, że w aranżacyjnym 
uniesieniu nie zaopatrzyliśmy 
się wystarczająco w elementy 
mające chronić naszą prze-
strzeń przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Dobrym przy-
kładem sprzętu wygodnego i 
praktycznego są fotele na kół-
kach. Idealnie pasują do biura 
czy biblioteczki, sprawdzają 
się idealnie podczas pracy z 
komputerem. Doświadczony 
projektant jednak wie, że fo-
telowe kółeczka są mordercze 
dla każdego rodzaju podłóg.

Bez względu na to, 
czy posiadamy pod-
łogę z litego drewna 
czy paneli lamino-
wanych,  ulega ona 
w równym stopniu  
zniszczeniu na sku-
tek długotrwałego 
i regularnego prze-
suwania krzesła 
w jednym miejscu.
Takie uszkodzenia zdarzają 
się najczęściej w okolicy biur-
ka, przy którym pracujemy. 
Pierwsze rysy pojawiają się 
bardzo szybko, ale na szczę-
ście,  można im jeszcze jakoś 
zaradzić za pomocą wosków i 
past pielęgnacyjnych. Większe 
ubytki niestety wiążą się już z 
koniecznością cyklinowania, 
wymiany paneli lub całkowitym 
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dzięki zasto-
sowaniu materiału na 

co dzień wykorzystywanego do 
tworzenia opakowań spożyw-
czych, jest wyjątkowo odporna 
na uszkodzenia.  

SkyPET to tworzywo po-
wszechnie stosowane w pro-
dukcji butelek, pudełek i tore-
bek  oraz naczyń na żywność. 
Znane jest z wysokiej odporno-
ści na ścieranie, zgięcia i od-
kształcenia. Jego właściwości 
sprawiają, że maty typu Ma-
sterpad w dyskretny sposób 

zdarciem podłogi. 
Remont, wymiana podłogi to 
oczywiście duża inwestycja, 
ale w przypadku większych 
uszkodzeń konieczna.  Zary-
sowania oraz zdarcia lakieru 
wyglądają nie tylko bardzo 
nieatrakcyjnie, ale także nie-
profesjonalnie. Kiedy w biu-
rze odwiedzają nas klienci, 
nie możemy sobie pozwolić 
na takie niedociągnięcia. 
Jednak przede wszystkim ze 
względów ekonomicznych nie 
powinniśmy dopuszczać do 
konieczności przeprowadzania 
generalnego remontu w miesz-
kaniu.

Lepiej zapobiegać, 
niż leczyć  - maty 
podłogowe do 
zadań specjalnych

Okazuje się, że problem po-
plamionych i porysowanych 
podłóg można rozwiązać w ba-
nalnie prosty sposób, wykorzy-
stując maty podłogowe z two-
rzyw sztucznych. Warto o nich 
pomyśleć, zanim przyjdzie 
nam wydawać wakacyjny 
budżet na naprawę lub 
co gorsza generalny 
remont powierzchni 
podłogowej. Maty 
podłogowe naj-
nowszej generacji 
są przezroczyste 
i miłe dla oka, 
więc nie zburzą 
nam koncepcji 
aranżacyjnej wnę-
trza. Dostępne na 
rynku propozycje 
cechują się wysoką 
odpornością oraz 
elastycznością, jak 
np. mata Masterpad, 

chronią podło-
gę, pozosta-
jąc przy tym 
niezauważal-
ne. Trudno je 
także zaryso-
wać, dzięki 
czemu nawet 
podczas in-
tensywnej eks-
ploatacji, pozo-

stają gładkie.

Kolejną 
zaletą mat 

z tworzyw 
sztucznych jest 

ich wysoka odpor-
ność na zaplamie-
nia i odbarwienia. 
Dzięki temu można 
je stosować zarów-
no w biurach, jak i 
kuchniach i biblio-
tekach.
Jeżeli jednak uda nam się po-
brudzić podkładkę pod kółka, 
wystarczy ją przetrzeć mokrą 
szmatką, bez używania spe-
cjalnych detergentów.

Ciekawe rozwiązanie zasto-
sowano podczas produkcji 

pokryć Masterpad. Jeżeli w 
przy kupnie zwykłych mat po-
jawia się wątpliwość, czy owe 
podkłady nie będą się pod 
krzesłami przemieszczać, a 
kółka zahaczać o ich rogi, to w 
przypadku tego produktu mo-
żemy być spokojni. Producent 
Masterpad zabezpieczył maty 
przed samoczynnym prze-
mieszczaniem się za pomocą 
specjalnej powierzchni anty-
poślizgowej, która przylega do 
podłogi. Problem zawijających 
się rogów został również roz-
wiązany poprzez zaokrąglenie 
ich oraz wyprofilowanie ku gó-
rze, co praktycznie wyklucza 
jakiekolwiek potknięcia i zakłó-
cenia. Zaokrąglone narożniki 
gwarantują także  ergonomię 
pracy. Co ciekawe, producent 
tego typu mat przystosował 
swój produkt także do ogrze-
wania podłogowego, co pozwa-
la nam umieścić je praktycznie 
wszędzie, gdzie chcemy.

Maty podłogowe to przykład 
rozwiązania, które pozwoli 
nam małym kosztem uniknąć 
konieczności wykonania gene-
ralnego remontu. Warto pomy-
śleć nad ich kupieniem przed 
ułożeniem mebli, aczkolwiek 
dzięki ich dyskretnemu cha-
rakterowi nie będą zakłócać 
powstałej już aranżacji.

Nowoczesne maty podłogowe dzięki 
dyskretnemu charakterowi nie będą 
zakłócać powstałej już aranżacji.
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