Innimottur, útimottur
og ástandmottur
– á frábæru tilboði í mars 2020

Mottur
á marstilboði

Útimottur, innimottur
og ástandmottur
á frábæru tilboði í
mars 2020

Rannsóknir
sýna að nærri
80% óhreininda
sem berast inn í
húsnæði koma
undan skóm
gangandi
fólks.

Innimottur
Tilboð

NOTRAX® Polynib

pr. stk.

136S0023CH Polynib motta

60x90cm svört

4.256 kr.

3.488 kr.

136S0035CH Polynib motta

90x150cm svört

10.638 kr.

8.488 kr.

136S0046CH Polynib motta

120x180cm svört

17.013 kr.

13.688 kr.

136C0048CH Polynib motta

120x240cm svört

25.974 kr.

21.188 kr.

Notrax Polynib
Fínleg og falleg innimotta með vinylbotni.
Hreinsar óhreinindi og vætu.
Þykkt: 7,5 mm

Tilboð

®

NOTRAX Arrow Trax

pr. stk.

118S0023GY Arrow Trax motta

60x90cm grá

5.885 kr.

4.788 kr.

118S0035GY Arrow Trax motta

90x150cm grá

15.049 kr.

11.988 kr.

118S0046GY Arrow Trax motta

120x180cm grá

24.708 kr.

19.788 kr.

118S5110GY Arrow Trax motta

130x300cm grá

46.654 kr.

36.988 kr.

118S5120GY Arrow Trax motta

130x600cm grá

86.878 kr.

69.488 kr.

Notrax Arrow Trax
Sterk motta 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.
Þykkt: 10 mm

NOTRAX® Swisslon XT

Tilboð
pr. stk.

380S0035CH Swisslon XT motta

90x150cm svört

23.112 kr.

18.488 kr.

380S0046CH Swisslon XT motta

120x180cm svört

36.987 kr.

29.588 kr.

Notrax Swisslon XT
Einstaklega vönduð, falleg og sterk innimotta. Er með 2 mismunandi
gerðir af trefjum, sem bæði skrapa óhreinindi undan skóm og taka líka
vel við vætu. Mottan er með fallega mynstrað yfirborð og gefur
innganginum glæsilegt yfirbragð. Þolir mikið álag.
Þykkt: 9 mm

Tilboð

NOTRAX® Essence

pr. stk.

185S0023GY Essence motta

60x90cm grá

6.302 kr.

4.988 kr.

185S0035GY Essence motta

90x150cm grá

15.758 kr.

12.688 kr.

Notrax Essence
Fín og slétt innimotta með vinylbotni.
Hreinsar óhreinindi og vætu.
Þykkt: 8 mm

Vefverslun RV.IS
er opin allan
sólarhringinn
Verslun RV er opin virka daga kl. 8-17 og laugardaga kl. 11-15

Innimottur, útimottur
og ástandmottur

Útimottur

– á frábæru tilboði í mars 2020

Tilboð

NOTRAX® Wayfarer
265S0035GY Wayfarer motta 10mm

pr. stk.

90x150cm grá

20.454 kr.

16.388 kr.

266S0046GY Wayfarer motta 14mm 120x180cm grá

52.105 kr.

41.688 kr.

Notrax Wayfarer
Inni- og útimotta með kanti, sett beint á gólfið eða við útidyr.
Spagettímotta“ sem hreinsar vel gróf óhreinindi.
”

Tilboð

NOTRAX® CiTi

Rannsóknir
sýna að nærri
80% óhreininda
sem berast inn í
húsnæði koma
undan skóm
gangandi
fólks.

274R0460GY CiTi motta án baks

pr. meter

120cm grá

28.333 kr.

22.688 kr.

Notrax CiTi
CiTi motta án baks 120cm grá. Inni- og útimotta í gryfju eða beint
á gólfið. Spagettímotta“ sem hreinsar vel gróf óhreinindi.
”
Lengd: sniðin eftir máli. Sölueining er 1 metri. (1stk=1mtr)
Þykkt: 14 mm

Tilboð

ABI® Burstamotta

pr. stk.

ABI10105

Burstamotta ABI

78,5 x 47,5 cm svört 16.809 kr.

13.488 kr.

ABI10106

Burstamotta ABI

90 x 57,5 cm svört 20.175 kr.

16.288 kr.

ABI10107

Burstamotta Chamelon 90 x 57,5 cm

24.458 kr.

19.588 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

Rekstrarvörur - vinna með þér5pWWDUKiOVL5H\NMDYtN6tPLVDOD#UYLVZZZUYLV

Innimottur, útimottur
og ástandmottur

Ástandmottur

– á frábæru tilboði í mars 2020

Tilboð

NOTRAX® Posture
425S2024BL

pr. stk.

Posture motta

51x60cm sv.

10.528 kr.

8.488 kr.

Notrax Posture

Ástandsmotta fyrir þá sem standa mikið við vinnu. Mjúk og þægileg.
Rúnaðir kantar.
Þykkt: 19 mm

Tilboð

NOTRAX® Superflow XT
566S0035BL

Superflow XT motta

pr. meter

91x152cm svört

19.126 kr. 15.288 kr.

Notrax Superflow XT

6XSHUIORZ;7PRWWD[FPVY|UW Ekki hál motta þar sem
vökvi á greiða leið burtu. Notanleg á báðum hliðum, sem
lengir líftímann. Lágt snið auðveldar aðgang með kerrur.
Létt motta og meðfærileg við þrif. Úr sterkum gúmmí
efnasamböndum, sem ætlað er að gefa langan líftíma.

Tilboð

NOTRAX® Sof-Tred
411R0336BY

Sof-Tred motta

pr. meter

91cm svört/gul

7.270 kr.

5.888 kr

Notrax Sof-Tred

Sof-Tred motta 91cm svört/gul. Sölueining er 1 metri. (1stk=1mtr)

Hvers vegna að versla í
vefverslun RV.IS?
Þú hefur fullan aðgang að RV.IS allan sólarhringinn, alla daga ársins
Þú getur skoðað vörulýsingar og myndir af öllum vörum RV
Þú getur séð fréttir og upplýsingar um hagkvæmar og vistvænar
heildarlausnir RV, nálgast öryggis- og upplýsingablöð um hreinsiefni,
bæklinga og video um margar vörur og vörunotkun
Þegar þú ert innskráður á RV.IS getur þú ýtt á hnappinn
og séð þín verð
Þú getur búið til þinn innkaupalista með hjarta
gerum það fyrir þig

eða við
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Vefverslun RV.IS er opin
allan sólarhringinn
Tilboðsverðin gilda út mars 2020 eða á meðan birgðir endast. Öll verð eru með vsk.
Til

Rekstrarvörur

– fyrir þig og þinn vinnustað

5pWWDUKiOVL110 Reykjavík
6tPLVDOD#UvLVUv.is

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

03.2020

Frí sending um allt land þegar verslað er fyrir 25.000 kr. m/vsk.
á RV.IS

