
PIANKA NA POKŁAD

Niska waga

Antypoślizgowa
powierzchnia

Łatwa 
konserwacja

Odporność 
na plamy Posiada

filtr UV 

Komfort 
użytkowania



PIANKA POLIETYLENOWA 
O ZAMKNIĘTYCH 
KOMÓRKACH

Sieciowane pianki o zamkniętych komórkach firmy 
Ultralon są produkowane z polietylenu (PE) lub 
mieszanek polimerowych high-tech.

Gładka powierzchnia komórek zapewnia 
minimalne pochłanianie wody oraz wysoki stopień 
odporności na działanie środków chemicznych. 
Panele posiadają również niski współczynnik 
nagrzewania oraz zapewniają wysoki komfort 
użytkowania.

Dzięki zastosowaniu maszyny CNC możemy 
precyzyjnie nadać panelom dowolny kształt oraz 
spersonalizować panel frezując logo, wzór 
lub napis.

Waga

Nagrzewanie 
powierzchni

Montaż

tylko 140 kg/m3

Niskie

Prosty i szybki

Pianka EVA

ok. 190 kg/m3

Niskie

Prosty i szybki

Teak syntetyczny

ok. 1400 kg/m3

Wysokie

Trudny

Drewno teakowe

ok. 750 kg/m3

Średni

Skomplikowany

Przykładowe kolory paneli



VENDECK COKPIT PANEL
Produkt dostępny jako gotowe maty frezowane na życzenie 
klienta na podstawie dokumentacji CAD lub szablonów, co 
pozwala na stworzenie unikalnego systemu mat pokładowych 
dla konkretnej łodzi. Frezowanie CNC powoduje, że górna 
warstwa pianki zostaje rozcięta odkrywając kolor znajdujący się 
pod spodem. Podczas frezowania, na piankę naniesione może 
zostać logo producenta lub zamówiony przez klienta tekst. Maty 
występują w dwóch wariantach wykończenia powierzchni, 
szczotkowanej gładkiej.

VENDECK COKPIT PLANK
Pokrycie pokładu o tradycyjnym wyglądzie imitującym deski. 
Wytrzymałe, łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu. Dla uzyskania 
eleganckiego wykończenia, krawędzie mogą zostać ścięte. 
Przeznaczone głównie do samodzielnego montażu (można 
przycinać do kształtu za pomocą nożyka do tapet).

VENDECK PROTECTOR
Grubsza wersja pianek antypoślizgowych. Doskonale 
zabezpiecza pokład przed uderzeniami ciężkich przedmiotów, 
takich jak np. kotwice. Jest stosowana również jako wygłuszenie 
komór kotwicznych, stosowana na pokładach łodzi wędkarskich 
(absorbuje drgania i nie przenosi ich poprzez kadłub na wodę), 
oraz w profesjonalnym użytkowaniu jako mata poprawiająca 
komfort użytkownika spędzającego dużą ilość godzin w pozycji 
stojącej.

VENDECK AQUA TRAC
Panele z grubszej pianki, z wykończeniem spodu o wzorze 
plastra miodu. Mogą być frezowane w dowolne kształty, z 
obszytym rantem taśmą i napami do montażu. Przeznaczone do 
wykonania np. spersonalizowanych poduszek do siedzenia 
w kokpicie.

VENDECK FLAT FENDERS
Odbijacze zaprojektowane dla maksymalnej ochrony Twojej 
łodzi. Wykonane z pianki EVA są wytrzymałe, niebrudzące oraz 
zapewniają doskonałą amortyzację. Ze względu na swoja 
budowę nie grozi im przebicie, oraz są odporne na działanie 
wody i absorpcję oleju. VENDECK FLAT FENDERS dzięki 
swojemu regularnemu kształtowi można również używać jako 
odbijaczy pomostowych. Istnieje również możliwość 
wyfrezowania napisu na odbijaczu co powoduje że odbijacz jest 
przypisany do łodzi.

VENDECK ANTYSKID
Antypoślizgowe maty pokładowe wykonane z pianki o 
zamkniętych komórkach stanowią wytrzymałą oraz łatwą w 
utrzymaniu alternatywę dla powierzchni antypoślizgowych 
wtopionych w pokład lub naniesionych farbą. Pianki VENDECK 
posiadają filtry UV i nie pochłaniają wody. Są odporne na plamy 
i łatwo je wyczyścić. Dodatkowo doskonale amortyzują co 
zwiększa komfort użytkowników łodzi, skuterów czy innych 
powierzchni gdzie wymagana jest antypoślizgowa powierzchnia.



AQUAVENDO Sp. z o.o.    /    ul.Łódzka 15 , 95-015 Głowno, Polska    /    +48 794 731 825    /    biuro@aquavendo.com    /    aquavendo.com

Wyłączny dystrybutor 
firmy ULTRALON 
na rynki Europy wschodniej, 
tj Polskę, Czechy, Słowację, 
Ukrainę, Litwę, Łotwę i Estonię.

Po więcej informacji zapraszamy na

vendeck.com


