
DuraStripe Mean Lean har mange af de 
efterspurgte kvaliteter som  X-Treme 
DuraStripe har; et tyndere og mere 
økonomisk  afmærkningsmateriale, som 
giver et  rigtig godt resultat. Det tåler, at 
materiale trækkes hen over og det er 
rengøringsvenligt, hvilket gør det perfekt 
til gulvafmærkning samt blivende 5S, Six 
Sigma og visuelle arbejdsplads 
instruktioner.   Når der kræves ændringer 
kan DuraStripe Mean Lean nemt �ernes, og 
der spares tid og arbejdskraft.

Diagrammet nedenfor sammenligner  Mean Lean 
og X-Treme, hvilket gør det lettere at vælge den 
rigtige DuraStripe version til jeres område.

I mange miljøer er Mean Lean den mest økonomiske og 
anvendelige applikation/påsætnings gulvafmærkning 
til at imødekomme  behovet for visuel kommunikation.

For yderligere information om DuraStripe produkter kontakt venligst din Ergomat repræsentant.

Vinyl tykkelse
Klæbestof
Skrå kant
Anbefales til tung trafik med gaffeltrucks 
Anbefales til ru gulvforhold
Uigennemsigtig
Let at ændre

Mean Lean
.305 mm

Nej
Nej
Nej

Medium

X-Treme
.483 mm

Ja
Ja
Ja
Høj

Identisk

Ja

NY!

MEAN LEANMEAN LEAN
Den holdbare og økonomiske afmærkningsløsning velegnet til

     •  Nyere og  renoverede industri- og erhvervsgulve

     •  Let til moderat gaffeltruck trafik

     •  Ændring af  5S, Lean fabrikation og visuelle arbejdsplads    

        programmer.
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X-Treme DuraStripe kombinerer en 
holdbar, modstandsdygtig over�ade 
med et aggressivt afpassset klæbestof, 
som giver et afmærkningsmateriale, som 
klarer barske industrielle miljøer.   Den 
special designede over�ade er udviklet til 
at modstå ødelæggelse forårsaget af 
snurrende og bremsende ga�eltruck hjul 
– to af de mest almindelige årsager til 
ødelæggelse af gulvafmærkning. Den 
skrå kant hjælper paller til lettere at glide 
hen over afmærkningen så ridser og slid 
undgås.

Diagrammet nedenfor sammenligner  Mean Lean og 
X-Treme, hvilket gør det lettere at vælge den rigtige 
DuraStripe version til jeres område.

For yderligere information om DuraStripe produkter kontakt venligst din Ergomat repræsentant.
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Vinyl tykkelse
Klæbestof
Skrå kant
Anbefales til tung trafik med gaffeltrucks 
Anbefales til ru gulvforhold
Uigennemsigtig
Let at ændre

Mean Lean
.305 mm

Nej
Nej
Nej

Medium

X-Treme
.483 mm

Ja
Ja
Ja
Høj

Identisk gummi baseret

Ja

X-TREMEX-TREME
Det mest robuste applikations/påsætnings gulvafmærknings- 
materiale, som du kan anvende. Anbefales til;

     •  Grove gulv forhold

     •  Tung trafik med gaffeltruk

     •  Udfordrende og kritiske miljøer
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