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Wypadki związane z potknięciem się i poślizgnięciem znajdują się w czołówce wy-
padków w Europie i często są równie niebezpieczne, co kosztowne. Dlatego produkty 
zapobiegające takim wypadkom zyskują wciąż na znaczeniu.

Ze względu na częstotliwość i dotkliwość wypadków związanych z poślizgnięciem się, 
zabezpieczenia antypoślizgowe będą się dalej rozwijać na rynku produktów BHP.

Elmetal oferuje produkty zapobiegających potknięciom i poślizgnięciom. Asortyment 
zabezpieczeń antypoślizgowych obemuje:

 ∙ powłoki antypoślizgowe,
 ∙ taśmy antypoślizgowe samoprzylepne na podłogi i schody
 ∙ profile antypoślizgowe na podłogi i schody
 ∙ malowanie antypoślizgowe

POWŁOKI ANTYPOŚLIZGOWE

PROFILE ANTYPOŚLIZGOWE

MALOWANIE ANTYPOŚLIZGOWE

TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE
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POWŁOKI ANTYPOŚLIZGOWE

Technologia zastosowana podczas wytwarzania powierzchni antypoślizgowych Safe Step zapewnia 
wytrzymałą, zapobiegającą poślizgom powierzchnię, która nie wymaga ponownych regularnych 
aplikacji.

Należy pamiętać o dobraniu właściwej warstwy podkładowej, w zależności od rodzaju powierzchni.

Powłoki antypoślizgowe do zastosowania na podłogach, stopniach, schodach, rampach.

SAFE STEP

50
Najlepiej 

sprawdzi się na 
powierzchniach 
przeznaczonych 

do lekkiego ruchu 
pieszego.

Pojemność: 5l

SAFE STEP

100
Doskonała do 

użycia na rampach, 
stopniach lub 
platformach.
Pojemność: 5l

SAFE STEP

200
Idealna do użycia 

na rampach 
przeznaczonych dla 
wózków widłowych 

oraz pokładach 
załadunkowych.

Pojemność: 5l

SAFE STEP

500
doskonała

w browarach, 
zakładach 

przetwórstwa 
żywności, szpitalach 
oraz przestrzeniach 

zamkniętych.
Pojemność: 5l

ANTI-SLIP
SPRAY

Bezbarwny spray 
przeciwpoślizgowy 

przeznaczony 
do czasowego 

stosowania 
na małych 

powierzchniach 
metalowych 

i niemetalowych.

SAFE STEP
MATRIX

 panele/profile 
antypoślizgowe 
o wzorze kratki, 

o bardzo wysokim 
stopniu twardości.
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Powłoka antypoślizgowa Safe Step 50
Powłoka antypoślizgowa Safe Step 50 doskonale spisze 
się na powierzchniach przeznaczonych do lekkiego 
ruchu pieszego.
Objętość: 5 l 
Kolor: szary

Cechy produktu:
• jedno opakowanie wystarcza na pokrycie 20 

m2 (aplikacja za pomocą wałka)
• łatwa w użyciu, jednoskładnikowa powłoka
• na bazie rozpuszczalnika
• żywica: guma chlorowana / żywica alkaidowa
• kruszywo kwarcowe dla uzyskania efektu 

antypoślizgowego idealna dla podłóg w zakładach 
przemysłowych oraz magazynach

• odpowiednia do zastosowania zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz

• czas schnięcia: 6 godzin lekkie obciążenie / 16 
godzin wysokie obciążenie powierzchni

Powłoka antypoślizgowa Safe Step 100
Powłoka antypoślizgowa Safe Step 100 doskonale 
spiszę się na rampach, stopniach lub platformach.
Objętość: 5 l 
Kolor: szary , żółty

Cechy produktu:
• jedno opakowanie wystarcza na pokrycie do około 

5 m2
• na bazie rozpuszczalnika
• żywica: styrenowany ester epoksydowy
• mieszanka kruszywa kwarcu oraz tlenku aluminium 

dla zapewnienia odpowiednich właściwości 
antypoślizgowych

• odporna na większość olei, kwasów, zasad oraz 
rozpuszczalników

• odpowiednia do zastosowania zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz

• doskonała do użycia na rampach, stopniach lub 
platformach

• czas schnięcia: 12 godzin niskie obciążenie / 72 
godziny wysokie obciążenie

Podkład na podłoża niestalowe SAFE STEP NON METAL PRIMER
Podkład na podłoża niestalowe SAFE STEP NON METAL PRIMER idealny do porowatych powierzchni, oraz jako 
uszczelniacz podłóg przed nałożeniem powłok antypoślizgowych z serii Safe Step. Nadaje się tylko do stosowania 
na suchych lub wilgotnych podłożach, a nie nadaje się do stosowania na mokrej lub innej powierzchni, na której 
pojawia się woda stojąca. 

• Objętość: Dostępny w opakowaniu 0,7 i 5 litra
• Dwuskładnikowy podkład / uszczelniacz epoksydowy do stosowania z powłokami antypoślizgowymi Safe Step 

100, 200, 500
• Szybkoschnąca
• Wydajność: 4-6 m² / litr
• Poprawia przyczepność
• Uszczelnia bardzo porowate powierzchnie
• Poprawia krycie topu
• Poprawia wydajność produktu

zamów
online

https://sklep.elmetal.pl/search?tag=safe+step
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Podkład na stal SAFE STEP METAL PRIMER

Podkład na stal SAFE STEP METAL PRIMER to idealny podkład do obróbki 
strumieniowo-ściernej stali, aluminium i materiałów ocynkowanych do 
stosowania z powłokami z serii Safe Step
• Objętość: Dostępny w opakowaniu 0,7 i 5 litra
• Dwuskładnikowy podkład epoksydowy do stosowania z powłokami 

antypoślizgowymi Safe Step 100, 200, 500
• Szybkoschnący
• Wysokowydajny podkład do stali oczyszczonej strumieniowo-ściernie, ocynkowanej i aluminium.
• Poprawia przyczepność
• Poprawia krycie topu
• Poprawia wydajność produktu
• Doskonała ochrona przed korozją nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Powłoka antypoślizgowa Safe Step 200
Powłoka antypoślizgowa Safe Step 200 jest idealna 
do użycia na rampach przeznaczonych dla wózków 
widłowych oraz pokładach załadunkowych.
Objętość: 5 l 
Kolor: szary , żółty

Cechy produktu:
• jedno opakowanie wystarcza na pokrycie do około 

5 m2
• idealna do użycia na rampach przeznaczonych dla 

wózków widłowych oraz pokładach załadunkowych
• dwuskładnikowa epoksydowa na bazie 

rozpuszczalnika
• gradowane kruszywo tlenku aluminium zapewnia 

doskonałe właściwości antypoślizgowe
• odporna na większość kwasów, zasad 

rozpuszczalników, smarów, olei i słoną wodę
• po zmieszaniu składników do użycia przez 6 godzin
• czas schnięcia: 24 godziny dla lekkiego obciążenia 

/ 48 godzin dla wysokiego obciążenia

Powłoka antypoślizgowa Safe Step 500
Powłoka antypoślizgowa Safe Step 500 jest doskonała 
do użycia w miejscach takich jak: browary, zakłady 
przetwórstwa żywności, szpitale oraz przestrzenie 
zamknięte.
Objętość: 5 l 
Kolor: szary

Cechy produktu:
• jedno opakowanie wystarcza na pokrycie 2,7 – 

4,7m2
• łatwa w utrzymaniu czystości, dwuskładnikowa 

powłoka
• wolna od lotnych związków organicznych oraz 

rozpuszczalników
• gradowane kruszywo tlenku aluminium zapewnia 

doskonałe właściwości antypoślizgowe
• do zastosowania zarówno na zewnątrz jak i 

wewnątrz
• doskonała do użycia w miejscach takich jak: 

browary, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale 
oraz przestrzenie zamknięte

• po zmieszaniu składników do użycia przez 30 – 40 
minut (210C)

• czas schnięcia: 24 godziny dla niskiego obciążenia 
/ 48 godzin dla wysokiego obciążenia
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Malowanie antypoślizgowe to zastosowanie odpornej farby przemysłowej i pokrycie jej warstwą piasku 
kwarcowego. Taka farba antypoślizgowa doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie na podłogach 
i schodach hal produkcyjnych i magazynów. Do zastosowania również na rampach oraz schodach 
przemysłowych. Szybko schnie i pozwala uzyskać trwałe, równomierne, chropowate, antypoślizgowe 
wykończenie posadzki czy schodów.

Powłoka antypoślizgowa z farby i piasku kwarcowego zapobiega poślizgnięciom wszędzie, gdzie jest wilgoć, 
woda i inne substancje, które sprawiają, że powierzchnia może być śliska. Jednocześnie za pomoc koloru 
można oznaczyć strefę lub rodzaj zabezpieczanej powierzchni lub wyznaczyć ścieżki komunikacyjne.

Powłoka z piaskiem kwarcowym to idealne rozwiązanie w przypadku posadzek narażonych na ruch pieszy, 
lekki oraz sporadycznie ciężki ruch kołowy.

MALOWANIE ANTYPOŚLIZGOWE

Zastosowanie malowania antypoślizgowego:

 ∙ podłogi hal i magazynów
 ∙ podłogi warsztatowe
 ∙ schody
 ∙ rampy
 ∙ stopnie i podwyższenia podłóg
 ∙ podjazdy dla osób niepełnosprawnych
 ∙ powierzchnie wokół maszyn w halach 

produkcyjnych

Powierzchnie aplikacji:

 ∙ beton
 ∙ stal
 ∙ powłoki epoksydowe

Zalety malowania antypoślizgowego:

 ∙ wytrzymałość i odporność powierzchni 
antypoślizgowej

 ∙ szybkie schnięcie
 ∙ utwardza się już w temperaturach od -10°C 

(14°F)
 ∙ wysoka adhezja do stali, stali galwanizowanej 

oraz starych powłok epoksydowych
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Oferujemy taśmy i formatki samoprzylepne z powierzchnią antypoślizgową. Warstwę antypoślizgową uzyskano poprzez 
nałożenie na powierzchnię materiału mieszaniny drobnych minerałów zalanych substancją wiążącą. Gwarantuje to 
dużą odporność na ścieranie, trwałość i skuteczną ochronę antypoślizgową.
Zaletą oferowanych przez nas taśm jest szybki i prosty montaż. Do ich wyklejania nie są potrzebne specjalne narzędzia 
ani specjalistyczne umiejętności. Dostarczane jako taśmy w rolach lub jako formatki docięte pod konkretny wymiar.

TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
ZMYWALNA

Idealna do zastosowania w obiektach 
sportowych, szkołach, przedszkolach, 
instytucjach i biurach. Odporna na 
zabrudzenia, elastyczna i zmywalna 

(do czyszczenie wodą i mydłem) 
powierzchnia winylowa. Tylko do 

zastosowania wewnętrznego.

Szerokość: 5, 10 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  żołto-czarny, 

biało-czerwony
Antypoślizgowość:  R10

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
KOLOROWA

Idealna do zastosowania na wszystkich 
powierzchniach, gdzie odbywa 

się ruch pieszy i kołowy (np. wózki 
widłowe). Doskonale sprawdza się 

również jako oznakowanie powierzchni 
warsztatowych, produkcyjnych oraz 

magazynowych.

Szerokość: 5, 10 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  żołty, czarny, 

niebieski, brązowy, szary, 
biały, zielony, czerwony

Antypoślizgowość:  R13

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
JASKRAWA

Idealna do zastosowania 
wewnętrznego na wszystkich 

powierzchniach o niewielkim natężeniu 
ruchu. Jaskrawe barwy idealne do biur 

i instytucji.

Szerokość: 2,5; 5 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  żołty, pomarańczowy, 

zielony, różowy
Antypoślizgowość:  R13

zamów
online

https://sklep.elmetal.pl/search?tag=ta%C5%9Bma+antypo%C5%9Blizgowa
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TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
OSTRZEGAWCZA

Idealna do zastosowania na wszystkich 
powierzchniach, gdzie odbywa 

się ruch pieszy i kołowy (np. wózki 
widłowe). Doskonale sprawdza się 

również jako oznakowanie powierzchni 
warsztatowych, produkcyjnych oraz 

magazynowych.

Szerokość: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  żołto-czarny, 

biało-czerwony
Antypoślizgowość:  R13

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
ODKSZTAŁCALNA

Wzmocniona aluminium do 
zastosowania na nieregularnych lub 
wytłoczonych powierzchniach (np. 
blacha ryflowana). Dostosowuje się 

do kształtu powierzchni. Idealna 
do stosowania na powierzchniach 

intensywnie brudzących się.

Szerokość: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 cm
Długość rolki:  18,3 m
Kolor:  czarny
Antypoślizgowość:  R13

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
GRUBOZIARNISTA

Gruboziarnista taśma odporna na 
działanie ciężkiego ruchu kołowego. 

Powierzchnia antypoślizgowa z ziarnem 
z tlenku glinu o granulacji 24. 

Nie absorbuje brudu, błota, olejów, 
piachu. Znajduje zastosowanie 

w przemyśle ciężkim i na budowach.

Szerokość: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  czarny
Antypoślizgowość:  R13

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
FLUORESCENCYJNA

 Świeci w sposób widoczny zarówno 
przy włączonym oświetleniu, jak i bez 

niego, o każdej porze dnia i nocy.
    Wyraźny wygląd powierzchni

    luminancja 600% powyżej DIN 67510
    140 mcd/m2 po 10 minutach, 

18 mcd/m2 po 60 minutach
    czas zanikania 25 godzin.

Szerokość: 2.5; 15 cm
Długość rolki: 6 m
Kolory:  żołto-czarny, 
Antypoślizgowość:  R13 

lub R10 (zmywalna)

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
PRZEZROCZYSTA

Taśma pokryta warstwą bezbarwnych 
minerałów utwardzonych klejem. 

Idealna do zastosowania na wszystkich 
powierzchniach gdzie odbywa się ruch 

pieszy i kołowy (np. wózki widłowe).

Szerokość: 5, 10 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  bezbarwna
Antypoślizgowość:  R13

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA
FOTOLUMINESCENCYJNA

Taśma pokryta warstwą bezbarwnych 
minerałów utwardzonych 

klejem z dodatkiem pigmentu 
fotoluminescencyjnego, który oddaje 

poświatę w ciemności. 

Szerokość: 2,5 - 5 - 10 cm
Długość rolki: 18,3 m
Kolory:  fotoluminescencyjny / 

fotoluminescencyjny w paski
Antypoślizgowość:  R13
Luminancja:  175% powyżej DIN 67510
55 mcd/m2 po 10 minutach, 8 mcd/m2 
po 60 minutach.

http://www.elmetal.eu
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Nasze panele oraz profile przeciwpoślizgowe są specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniem, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo na śliskich powierzchniach, między innymi takich jak mokre oraz tłuste podłogi, czy schody przemysłowe.

• na lekkim podłożu aluminiowym lub odpornej stali nierdzewnej
• łatwe w montażu za pomocą standardowych śrub lub kotew mocujących
• odporne na uderzenia i korozję
• nadają się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
• dostępne w wielu kolorach: szarym, żółtym, czarnym, żołto-czarnym w zależności od zastosowanego rozwiązania
• mogą być montowane na każdy rodzaj nawierzchni (beton, metal, drewno, kamień, plastik, kraty pomostowe)

Stalowe schody antypoślizgowe pokryte są powłoką Safe Step, a na kantach taśmą ostrzegawczą.

PROFILE ANTYPOŚLIZGOWE

Profil na schody
antypoślizgowy ostrzegawczy

aluminium
+taśma antypoślizgowa

Profil na schody
antypoślizgowy ostrzegawczy

aluminium+taśma ostrzegawcza 
+powłoka antypoślizgowa

Profil na schody
antypoślizgowy czarny

stal nierdzewna+taśma antypoślizgowa 
gruboziarnista



11www.elmetal.pl

ZABEZPIECZENIA I MALOWANIE ANTYPOŚLIZGOWE

sklep.elmetal.pl

Specjalnie do trudnych podłoży (np. drewno, żelazo kratowe, wykładzina) oraz do rekonstrukcji uszkodzonych po-
wierzchni betonowych lub drewnianych.

 ∙ 1,5 mm płaska płyta aluminiowa/ aluminiowy profil krawędziowy
 ∙ Powierzchnia antypoślizgowa w zależności od zastosowanego typu (wszystkie ze strony 4-5)
 ∙ Wstępnie wywiercone otwory montażowe
 ∙ Formaty płyt 114x635 mm (waga ok. 350 g) i 114x1000 mm (waga ok. 550 g)
 ∙ Formaty profili krawędziowych 120 x 635 x 45 mm (ciężar ok. 500 g) i 120 x 1000 x 45 mm (ciężar ok. 800 g)
 ∙ Odporność na korozję
 ∙ Łatwe do czyszczenia
 ∙ Natychmiastowa gotowość do użycia
 ∙ Powierzchnia antypoślizgowa łatwa do zmiany (np. podczas noszenia)
 ∙ Szeroki zakres temperatur użytkowania od -40 do +80ºC (w zależności od typu)

CECHY I KORZYŚCI
 ∙ Rozwiązanie Easy Fix dla każdego podłoża.
 ∙ Może być instalowana w każdych warunkach atmosferycznych.
 ∙ Tylko 1,5 mm grubości.

PROFILE ANTYPOŚLIZGOWE
KRAWĘDZIOWE Z ALUMINIUM

 ∙ 120 x 635 x 45 mm
 ∙ 120 x 1000 x 45 mm
 ∙ grubość 1,55 mm
 ∙ do wyboru wszystkie powierzchnie ze strony 4-5

http://www.elmetal.eu
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Wysoka jakość i atrakcyjne wzornictwo, montowane na stałe.
 ∙ Wkładka antypoślizgowa w zależności od rodzaju zastosowanej taśmy antypoślizgowej (możliwe są wszystkie rodzaje ze 

stron 4-5)
 ∙ Wkręcane (wstępnie wywiercone otwory montażowe) lub samoprzylepne
 ∙ Atrakcyjne wizualnie (wkładka antypoślizgowa zakrywa otwory montażowe)
 ∙ Grubość 3 mm
 ∙ Wymiary szerokość 53 mm, krawędź 31 mm
 ∙ Standardowe długości 610, 800 i 1000 mm
 ∙ Długości niestandardowe na specjalne zamówienie do 1450 mm

PROFILE ANTYPOŚLIZGOWE
ALUMINIOWE NA SCHODY

 ∙ Sztandardowa szerokość 53 mm, krawędź 31 mm
 ∙ Standardowe długości: 610, 800 i 1000 mm
 ∙ Długości niestandardowe do 1450 mm
 ∙ do wyboru wszystkie powierzchnie ze strony 4-5

WYBÓR WKŁADEK ANTYPOŚLIZGOWYCH

ZMYWALNE
R10

KOLOROWE 
UNIWERSALNE R13

JASKRAWE 
R13

OSTRZEGAWCZE 
R13

GRUBOZIARNISTE
R13

PRZEZROCZYSTA
R13

FLUORESCENCYJNA 
R13

FOTOLUMINESCENCYJNA 
R13

zamów
online

https://sklep.elmetal.pl/search?tag=profil+antypo%C5%9Blizgowy
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 ∙ Do usunięcia bez pozostawiania śladów - posklejone taśmą samoprzylepną.
 ∙ Przyciągające wzrok zabezpieczenie przed poślizgiem
 ∙ Na śliskich powierzchniach, do pomieszczeń wewnętrznych
 ∙ Schody, podesty, stopnie, podesty
 ∙ Wkładka antypoślizgowa w zależności od rodzaju zastosowanej taśmy antypoślizgowej (możliwe są wszystkie rodza-

je ze stron 4-5)
 ∙ Grubość 3 mm
 ∙ Wymiary szerokość 53 mm, krawędź 31 mm
 ∙ Standardowe długości 610, 800 i 1000 mm
 ∙ Długości niestandardowe na specjalne zamówienie do 1450 mm

 ∙ Sztandardowa szerokość 53 mm, krawędź 31 mm
 ∙ Standardowe długości: 610, 800 i 1000 mm
 ∙ Długości niestandardowe do 1450 mm
 ∙ do wyboru wszystkie powierzchnie ze strony 4-5

PROFILE ANTYPOŚLIZGOWE
ALUMINIOWE NA SCHODY SAMOPRZYLEPNE

http://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=pipe%20marking%20tapes
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Profile antypoślizgowe GRP z włókna szklanego wzmocnionego tworzywem to trwa-
łe, tanie, łatwe do montażu na każdym podłożu zabezpieczenie antypoślizgowe.

 ∙ Mogą być instalowany w każdych warunkach pogodowych.
 ∙ Profil z włókna szklanego wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego 

włóknem szklanym (GRP)
 ∙ Powierzchnia antypoślizgowa z tlenku glinu
 ∙ Materiał kompozytowy: żywica poliestrowa
 ∙ Wyjątkowe zabezpieczenie przed poślizgiem R13 (ASR A1.5/1,2)
 ∙ Do montażu (wystarczy wywiercić pojedyncze otwory)
 ∙ Lub do przyklejenia (za pomocą specjalnego kleju z naszej oferty akcesoriów)
 ∙ Nie wymaga specjalistycznej wiedzy
 ∙ Możliwość stosowania na każdym podłożu
 ∙ Wytrzymały i twardy materiał o niewielkim ciężarze powierzchniowym
 ∙ Wyjątkowo wysoka odporność na ścieranie (ok. 5 mln przejść)
 ∙ Odporność na promieniowanie UV
 ∙ Odporność na korozję
 ∙ Nie przewodzi prądu
 ∙ Trudnopalny
 ∙ Szeroki zakres temperatur od -20 do +1200C
 ∙ Natychmiast gotowy do użycia
 ∙ Idealny do rekonstrukcji uszkodzonych powierzchni betonowych lub drewnianych
 ∙ Zapobieganie wypadkom poślizgnięcia się i wynikającym z tego kosztom
 ∙ Na gładkich, zimnych, mokrych, wilgotnych, oleistych lub tłustych podłożach
 ∙ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Specjalna ochrona krawędzi schodów, 
podestów, stopni, progów podestów.
Wymiary: 230 mm głębokość, 30 mm faza 
(87 stopni)
Standardowe długości 600, 800 i 1000 mm
Długości indywidualne do 2500 mm
Typ średni lub ciężki
Czarny, żółty lub czarny z żółtą krawędzią

Płyty, rozmiar 750 x 1000 mm

Dla lekkiego ruchu:
Typ Medium o średnim uziarnieniu 
46, grubość 3,8 mm.

Dla ciężkiego ruchu:
Typ Heavy Duty z bardzo dużym 
ziarnem 12, grubość 4,2 mm.

Wszystkie produkty GRP można ciąć 
przy użyciu tarczy diamentowej.

PROFILE ANTYPOŚLIZGOWE GRP
- Z WZMOCNIONEGO TWORZYWEM WŁÓKNA SZKLANEGO
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Profile rekonstrukcyjne na schody. Idealne do rekonstrukcji uszkodzonych krawędzi betonowych, 
kamiennych lub drewnianych.

 ∙ Wymiary: Głębokość 70 mm, faza 30 mm (87 stopni)
 ∙ Długości standardowe: 600, 800 i 1000 mm
 ∙ Długości indywidualne do 2500 mm
 ∙ Typu Medium lub Heavy Duty
 ∙ Czarne lub żółte

PROFILE KRAWĘDZIOWE GRP
- Z WZMOCNIONEGO TWORZYWEM WŁÓKNA SZKLANEGO

MEDIUM, ŻÓŁTEHEAVY DUTY, CZARNE

12
ZIARNISTOŚĆ

46
ZIARNISTOŚĆ

zamów
online

http://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=pipe%20marking%20tapes
https://sklep.elmetal.pl/search?tag=profil+antypo%C5%9Blizgowy
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