Mottur á tilboði
20-50% afsláttur

Innimottur
NOTRAX® Polynib mottur
136S0023CH

60x90cm

svört

136S0035CH

90x150cm

svört

136S0046CH

120x180cm

svört

136S0048CH

120x240cm

svört

2.998 kr.
7.998 kr.
14.998 kr.
19.998 kr.

5.998 kr.
11.998 kr.
18.998 kr.
29.998 kr.

Notrax Polynib
Fínleg og falleg innimotta með vinylbotni.
Hreinsar óhreinindi og vætu.
Vökvadrægni: 2,43 l/m2
Þykkt: 7,5 mm

NOTRAX® Arrow Trax mottur
118S0023GY

60x90cm

grá

118S0035GY

90x150cm

grá

118S0046GY

120x180cm

grá

118S5110GY

130x300cm

grá

118S5120GY

130x600cm

grá

3.998 kr.
12.998 kr.
19.998 kr.
39.998 kr.
69.998 kr.

6.998 kr.
16.998 kr.
27.998 kr.
54.998 kr.
99.998 kr.

Notrax Arrow Trax
S
Sterk
innimotta sem þolir mikið álag. Hentar vel á svæði þar sem
álag er meðalmikið og mikið. Mynstur mottunnar hreinsar mjög vel
óhreinindi og vætu. Sterkur vinylbotn sem endist vel.
Vökvadrægni: 4 l/m2
Þykkt: 10 mm

NOTRAX® GuzzlerTM mottur
166S0023CH

60x90cm

svört

166S0023GY

60x90cm

grá

166S0035CH

90x150cm

svört

166S0035GY

90x150cm

grá

166S0046CH

120x180cm

svört

166S0046GY

120x180cm

grá

3.998 kr.
3.998 kr.
12.998 kr
12.998 kr.
19.998 kr.
19.998 kr.

5.998 kr.
5.998 kr.
16.998 kr.
16.998 kr.
27.998 kr.
27.998 kr.

Notrax GuzzlerTM
Upphleypt innimotta með kubbamynstri. Nitrilbotn og gúmmípinnar
sem láta lofta undir mottuna. Hreinsar óhreinindi og vætu.
Vökvadrægni: 6 l/m2

Þykkt: 10,5 mm

Verslun RV er opin virka daga kl. 8-17 og laugardaga kl. 11-15

Útimottur
NOTRAX® Oct-O-MatTM mottur
564S2039OB

50x100cm

svört

564S3039OB

75x100cm

svört

564S3959OB

100x150cm

svört

3.998 kr.
5.998 kr.
12.998 kr.

6.998 kr.
9.998 kr.
18.998 kr.

Notrax Oct-O-Mat
Útimotta úr gúmmí. Hægt er að setja bursta í mottuna,
sem hreinsa enn betur. Burstarnir fást í ýmsum litum.
Þykkt: 23 mm

NOTRAX® CitiTM mottur
274R0460CH

120cm

dökkgrá

274R0460GY

120cm

grá

274R0460RD

120cm

rauð

19.998 kr./m
19.998 kr./m
19.998 kr./m

24.998 kr.
24.998 kr.
24.998 kr.

Notrax Citi
Inni- og útimottur án baks í gryfju eða beint á gólfið.
”Spagettímottur“ sem hreinsa vel gróf óhreinindi. Breidd 120cm.
Lengd: Sniðin eftir máli. Sölueining er 1 metri.
Þykkt: 14 mm

ABI® Burstamottur
BMD785

78,5 x 47,5 cm

BMD900

90 x 57,5 cm

svört
svört

12.998 kr.
14.998 kr.

18.998 kr.
24.998 kr.

ABI® Burstamotta
Þessi burstamotta er ein sterkasta motta sem völ er á.
Burstarnir halda lögun sinni einstaklega vel, jafnvel á álagsmestu svæðum. Mottan er hönnuð til að þola mjög rysjótt
veðurfar eins og á Íslandi. Mottan kemur tilbúin með hallandi
álkanti að framan.
Þykkt: 22 mm
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Logomottur
Fallegur inngangur með merktri mottu
ottu
193S0034WH Notrax Logo motta 90x120cm
Einfalt í framkvæmd:
Sendu okkur fyrirtækjamerki, mynd eða texta
sem þú vilt fá prentað á mottuna
z

Vinyl botn

z

Litir halda sér og renna ekki til
BrilliantStepTM prentun býður upp á einstaka
tækni með 3-víddar áhrifum, fínum línum
og skuggum.

z

Verð frá

19.998

kr.

Þykkt: 6 mm

Stuttur
tími
u
l
s
ð
i
e
r
afg

Hvaða vanda á mottan að leysa?
Er markmið að draga úr þreytu starfsfólks
sem stendur langtímum saman, veita vörn
á gólfi þar sem oft myndast hálka, draga úr
kulda/raka, eða vernda gólfefni.

Hversu mikið álag þarf mottan að þola?
Notrax iðnaðarmottur eru hannaðar með það í
huga að þola allt frá litlu álagi, eins og á skrifstofum eða litlum verslunum og í mikið álag þar
sem margir ganga um, t.d. skóla og flugvelli.

Hvers konar umhverfi?
Er mottan staðsett í þurru eða blautu rými,
auk þess að mottan þarf að þola ef unnið
er með olíu, fitu eða önnur sterk efni.

Eru einhverjar sérþarfir?
Notrax mottur eru framleiddar til að mæta
ýmsum þörfum, svo sem að vera eldþolnar,
þola suðu, verja gegn stöðurafmagni, vera
einangrandi eða örverueyðandi.

Hvers konar rými?
Aðstæður og rými eru breytileg. Hægt er að
fá staðlaðar stærðir fyrir minni starfsstöðvar,
lengjur fyrir framleiðslulínur eða götur ganga
og sérsniðnar lausnir fyrir stærri rými.

Við val á mottu
þarf að greina
vandamálið sem
mottan á að leysa
10.2021

Vefverslun RV.IS er opin
allan sólarhringinn

Rekstrarvörur

Tilboðin gilda til 30. nóvember 2021 eða meðan birgðir endast. Öll verð eru með vsk.
Birt með fyrirvara um prentvillur.
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– fyrir þig og þinn vinnustað

Sími þjónustuvers RV er 520 6666 - beint samband við sölumenn sem veita ráðgjöf og taka við pöntunum.
Einnig er tekið við pöntunum í tölvupósti sala@rv.is

