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Produkty antypoślizgowe 
i ułatwiające uchwyt - większa 
samodzielność

Tenura oferuje szereg produktów 
antypoślizgowych i ułatwiających uchwyt 
do użytku domowego i klinicznego. 
Wszystkie produkty można kupić 
w witrynie www.tenura.eu ; informacje 
telefoniczne: +44 (0)1254 832266

Produkty Tenura są nietoksyczne 
i nieaktywne chemicznie. Używany przez 
nas silikon nie zawiera plastyfikatorów 
ftalanowych, których użycie jest zakazane 
lub ograniczone w Europie i USA.

Główne produkty Tenura są antybakteryjne 
i zapewniają stałą ochronę przed szeregiem 
drobnoustrojów, m.in. MRSA, E. Coli oraz 
Klebsiella. Są one również odporne na pleśń 
i grzyby.

Tenura jest marką 
Heskins Limited, Churchill Road 
Industrial Estate, Brinscall, Chorley, PR6 
8RQ, Wielka Brytania
T +44 (0)1254 832266   
F +44 (0)1254 832476 
E mail@tenura.eu

Produkty antypoślizgowe i ułatwiające uchwyt 
- większa samodzielność
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Bezpieczne, uniwersalne produkty 
antypoślizgowe i ułatwiające uchwyt
Tenura to wiodąca marka produktów antypoślizgowych 
w Europie i USA. Wszystkie produkty można 
wykorzystywać w codziennym życiu, aby zwiększać 
samodzielność osób osłabionych, z małą siłą chwytu 
bądź ograniczoną zdolnością poruszania się. Można 
także korzystać z nich jednorazowo.

Silikon Tenura
W odróżnieniu od innych produktów antypoślizgowych 
i ułatwiających uchwyt na rynku, nasze wyroby są wykonane 
w całości z nietoksycznej i nieaktywnej chemicznie 
gumy silikonowej. Nie zawiera ona plastyfikatorów 
ftalanowych, które są zwykle składnikiem innych materiałów 
antypoślizgowych, a których użycie jest zakazane lub 
ograniczone w Europie i wielu regionach USA. Produkty 
Tenura są w pełni zmywalne i można je sterylizować 
w autoklawach do 250ºC. 

Wszystkie silikonowe wyroby Tenura są antybakteryjne 
i zapewniają stałą ochronę przed drobnoustrojami, m.in. 
MRSA, E.Coli i Klebsiella. Są one również odporne na pleśń 
i grzyby. 

Oferujemy szereg wysoce skutecznych produktów 
antypoślizgowych, zapewniających dobrą przyczepność na 
suchych, gładkich i śliskich powierzchniach - takich jak stoły, 
blaty robocze, tace, uchwyty i podłogi. Nasze specjalnie 
zaprojektowane wyściółki, maty i nakładki zapobiegają 
przesuwaniu i gwarantują lepszą stabilność oraz pewniejszy 
uchwyt trzonków i pokrywek. Maty podłogowe pozwalają 
bezpieczniej stać, siedzieć i przemieszczać się, utrzymując 
niezależną mobilność. 

Tenura może stanowić rozwiązanie, pomagające 
w zachowaniu samodzielności zarówno w domu jak i w 
warunkach klinicznych. Ponadto, produkty Tenura są 
przydatne w pojazdach, domach mobilnych i na jachtach, 
ponieważ pomagają stabilizować przedmioty.
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Właściwości
•  Dobra przyczepność i możliwość trzymania
• Nietoksyczność i nieaktywność chemiczna
•  Brak plastyfikatorów ftalanowych
•  Możliwość sterylizacji w autoklawach do 250ºC
•  Właściwości antybakteryjne
•  Całkowita zmywalność i trwałość

Inne produkty Tenura
Tenura oferuje również specjalistyczne 
produkty niesilikonowe, takie jak 
samoprzylepne tworzywa, zapewniające 
przyczepność w mokrych obszarach.
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Antypoślizgowe podkładki i maty
Tenura oferuje duży wybór produktów antypoślizgowych 

- od małych podkładek pod kubki, po maty 
na stoły i blaty robocze. Zapewniają 

one dobrą przyczepność i zapobiegają 
przesuwaniu się takich przedmiotów 
jak talerze, kubki, sztućce, miski, deski 
do krojenia itp. Można ich używać na 

stołach, tacach, blatach oraz wszelkich 
innych gładkich powierzchniach.  

Maty Tenura można wykorzystywać 
w dowolnym środowisku, ponieważ 
zapobiegają one przesuwaniu się 

takich przedmiotów jak telefony 
komórkowe, komputery, narzędzia 

i gry - szczególnie w pojazdach i miejscach 
podlegających ruchowi/przechyłom. 

Dostępne są wersje okrągłe i prostokątne, w trzech kolorach. 
Maty Tenura są w pełni zmywalne i trwałe.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania podkładek i mat Tenura:

•  Zapobieganie ślizganiu się talerzy, misek oraz 
innych naczyń na stołach, blatach i tacach

•  Zapobieganie przesuwaniu się desek podczas 
krojenia

•  Zapobieganie przesuwaniu się urządzeń 
kuchennych i misek

•  Zapewnienie stabilności przedmiotów na 
powierzchniach, które nie są poziome oraz/lub 
podlegają ruchowi bądź przechyłom.

Antypoślizgowe podkładki i maty Tenura

Wymiary produktu Czerwony Niebieski Żółty
Podkładka Tenura 9 cm x 9 cm 4 sztuki TC/9 - 1 TC/9 - 2 TC/9 - 3
Podkładka Tenura średnica 14 cm TC/14 - 1 TC/14 - 2 TC/14 - 3
Podkładka Tenura średnica 19 cm TC/19 - 1 TC/19 - 2 TC/19 - 3
Prostokątna mata stołowa Tenura 25 cm x 18 cm TC/MAT- 25 - 1 TC/MAT - 25 - 2 TC/MAT - 25 - 3
Prostokątna mata stołowa Tenura 35 cm x 25 cm TC/MAT - 35 - 1 TC/MAT - 35 - 2 TC/MAT - 35 - 3
Prostokątna mata stołowa Tenura 45 cm x 38 cm TC/RM - 45 - 1 TC/RM - 45 - 2 TC/RM - 45 - 3
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Antypoślizgowe maty  
podłogowe Tenura

Maty dla dzieci

Aby ułatwić zapobieganie wypadkom podczas 
przebywania w pozycji strojącej i siedzącej, Tenura 
proponuje antypoślizgowe maty podłogowe, 
zapewniające dobrą przyczepność na gładkich i śliskich 
podłogach.

Statystycznie, osobom starszym nawet w warunkach 
domowych dość często zdarzają się upadki, które mogą 
prowadzić do poważnych urazów. Podobnie bywa 
w przypadku osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną 
zdolnością poruszania się. 

Maty podłogowe Tenura pozwalają zmniejszyć ryzyko 
poślizgnięcia się i upadku na dowolnej gładkiej podłodze 
- szczególnie w przypadku osób, którym trudno jest się 
poruszać, siadać i wstawać oraz kłaść się do łóżka lub z niego 
wstawać. Maty podłogowe Tenura są w pełni zmywalne 
i trwałe.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania mat podłogowych Tenura:

•  Przydatne podczas stania i siedzenia
•  Przydatne dla osób na wózkach inwalidzkich
•  Kładzenie się na łóżku oraz wstawanie z niego
•  Podkład pod dywaniki na gładkich i śliskich 

powierzchniach

Dwa jasne, atrakcyjne wzory mat dla dzieci. Całkowicie 
bezpieczne i nietoksyczne, z powłoką antybakteryjną. 
Można ich używać na stołach i tacach krzesełek dla 
dzieci, uzyskując dobrą przyczepność i stabilność 
talerzy, kubków, sztućców oraz miseczek.

Dostępne są dwa wzory mat dla dzieci: duża zielona żabka 
i miły pomarańczowy kotek. Te przyjazne stworzenia wnoszą 
element koloru i zabawy do dziecięcych posiłków, a także 
zapewniają dobrą przyczepność naczyń, zapobiegając 
wypadaniu i rozlewaniu się ich zawartości.

Podobnie jak cała oferta produktów silikonowych Tenura, maty 
są w pełni bezpieczne, nietoksyczne i można je sterylizować 
w wysokiej temperaturze.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania mat Tenura dla dzieci:

•  Zapobieganie ślizganiu się talerzy, misek oraz innych 
naczyń na stołach, blatach i tacach

•  Kolorowe, zabawne zabezpieczenie antypoślizgowe dla 
zabawek i bawiących się osób

Przyczepne maty podłogowe

Wymiary produktu Czerwony Niebieski Żółty
Mata podłogowa Tenura  
60 cm x 45 cm

T/FLOOR - 60 - 1 T/FLOOR - 60 - 2 T/FLOOR - 60 - 3

Tenura Extreme product range

Wymiary 
produktu

Zielona żabka Pomarańczowy 
kotek

30 cm x 25 cm T/F - 1 T/C - 1
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Otwieracze do słoików i butelek Tenura Grip
Otwieracze do słoików i butelek Tenura to dwa 
różne produkty, przeznaczone do przedmiotów 
o różnych rozmiarach. Są to nakładki, eliminujące ślizg 
i zapewniające dobry uchwyt, co pozwala otworzyć 
nawet najsilniej zakręcone słoiki i butelki.

Zaokrąglona część zewnętrzna produktu tworzy elastyczny, 
miękki uchwyt z krawędzią, pozwalający na dobre uchwycenie 
otwieracza palcami i kciukiem oraz/lub dłonią. Otwieracze do 
słoików i butelek Tenura są w pełni zmywalne i trwałe.

Uniwersalna antypoślizgowa nasadka, pasująca do 
trzonków sztućców o różnych kształtach i rozmiarach, 
przeznaczona dla osób z ograniczoną sprawnością 
manualną.

Duży, miękki, fakturowany uchwyt zapewnia dobre 
trzymanie przedmiotu. Jest to doskonała pomoc dla osób ze 
zmniejszoną sprawnością dłoni, niepewnym lub osłabionym 
chwytem oraz ograniczonym ruchem stawów rąk. Uchwyty 
do sztućców Tenura są w pełni zmywalne i trwałe. Produkt 
doskonale nadaje się do użytku domowego, pozwalając dłużej 
prowadzić samodzielne życie, a także do wykorzystania 
w warunkach klinicznych.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania uchwytów Tenura:

 •  Lepszy chwyt i możliwość pewnego trzymania 
trzonków sztućców o różnych kształtach i rozmiarach

•  Przydatność dla osób cierpiących na schorzenia 
reumatyczne lub inne dolegliwości, osłabiające chwyt

Zastosowania
Przykładowe zastosowania otwieraczy do słoików i butelek 
Tenura:

•  Pomoc w otwieraniu butelek, słoików i opakowań leków, 
bez względu na kształty i rozmiary 

•  Dobry chwyt i przytrzymanie uchwytów szafek oraz 
klamek

•  Umożliwienie uchwytu osobom cierpiącym na schorzenia 
reumatyczne ograniczające sprawność manualną

•  Możliwość obsługi jedną ręką, przy podłożeniu maty pod 
słoik lub butelkę

Nieśliski uchwyt do sztućców Tenura Grip

Wymiary produktu Szary 
Uchwyt do sztućców Tenura 12,5 cm T/CG - 1

Otwieracze do słoików i butelek Tenura

Produkt Czerwony Żółty
Otwieracz do butelek Tenura T/B - 1 T/B - 3
Otwieracz do słoików Tenura T/J - 1 T/J - 3
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Antypoślizgowe  
rolki i taśmy
Antypoślizgowa wyściółka Tenura w rolkach to 
alternatywa dla gotowych wyrobów i rozwiązanie do 
indywidualnych potrzeb. Wyściółka to elastyczny, 
rozciągliwy materiał, który można odpowiednio dociąć na 
potrzeby zabezpieczeń antypoślizgowych.

Materiał można łatwo kształtować lub zawijać wokół różnych 
przedmiotów i uchwytów, a także wyścielać nim tace lub 
rozkładać na podłodze dla lepszej przyczepności. Ponieważ 

wyściółka jest cienka i elastyczna, można jej używać 
do estetycznego wyścielania szuflad i półek. Produkty 
Tenura są w pełni zmywalne i trwałe.

Taśmy Tenura można owijać wokół przedmiotów 
i przyborów kuchennych, takich jak sztućce, aby 
zapewnić lepszy chwyt osobom cierpiącym na 

reumatyzm lub inne dolegliwości.

Wyściółka w rolkach i taśmy Tenura

Produkt Niebieski Czerwony
Wyściółka Tenura rolka 20 cm x 1 m T/R - 1 T/R - 1+
Wyściółka Tenura rolka 30 cm x 1 m T/R - 2 T/R - 3
Wyściółka Tenura rolka 20 cm x 2 m T/R - 5 T/R - 6
Wyściółka Tenura rolka 40 cm x 2 m T/R - 7 T/R - 8
Wyściółka Tenura rolka 20 cm x 9 m T/R - 9 T/R - 10
Wyściółka Tenura rolka 40 cm x 9 m T/R - 11 T/R - 12
Paski Tenura 2 cm x 1 m T/S - 2

Zastosowania
•  Dobra przyczepność i stabilizacja domowych 

przedmiotów - takich jak kubki, talerze i ozdoby
•  Wyściółka półek, tac i szuflad
•  Antypoślizgowe maty do samodzielnego docinania
•  Pomoc w dobrym trzymaniu uchwytów, klamek itp.
•  Pomoc w stabilizacji przyborów kuchennych i sztućców
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Podstawka do kubka Tenura Przykrywka  
Tenura CupcapPodstawki do kubków Tenura pasują do większości 

kubków i posiadają antypoślizgowy spód, który dobrze 
przylega do gładkich powierzchni stołów i biurek. 
Podstawki Tenura zapobiegają rozlewaniu napojów 
i przesuwaniu się kubków.

Specjalny kształt pasuje do każdego rodzaju kubka, 
podstawka nie spada, a półsztywne tworzywo pozwala 
na ściekanie kropli i niewielkich ilości rozlanego płynu do 
podstawki, co chroni powierzchnie przed uszkodzeniami.

Samouszczelniająca pokrywka, dopasowująca się do 
wierzchu filiżanek, szklanek i kubków - z otworem na 
słomkę do picia. Pokrywka Tenura Cupcap zapobiega 
rozlaniu płynu i chroni powierzchnie oraz meble nawet 
wówczas, gdy kubek lub szklanka przewróci się.

Przykrywka zabezpiecza napoje, gdy są pozostawiane 
na pewien czas, chroniąc je przed kurzem oraz innymi 
zanieczyszczeniami i opóźnia stygnięcie napoju.

W warunkach domowych, pokrywka zapobiega rozlewaniu 
płynów przez dzieci bądź osoby z upośledzonym chwytem lub 
kontrolą ruchów. w środowisku klinicznym, pokrywka pomaga 
zachować świeżość napojów i zapobiegać ich rozlaniu, gdy 
są pozostawiane przez dłuższy czas na tacach lub stolikach.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania pokrywek Tenura Cupcap:

•  Zapobieganie rozlewaniu
•  Zachowanie świeżości płynów dłużej niż 

przy braku zamknięcia
•  Przydatność dla osób z osłabionym 

chwytem lub drżeniem rąk

Zastosowania
Przykładowe zastosowania podstawek do kubka Tenura:

•  Zapewnienie stabilności kubków w warunkach 
domowych i klinicznych oraz zapobieganie rozlewaniu 
napojów i ochrona powierzchni

•  Zapewnienie stabilności kubków 
na powierzchniach, które 
nie są poziome oraz/lub 
podlegają ruchowi bądź 
przechyłom.

•  Przydatność dla osób 
z osłabionym chwytem lub 
drżeniem rąk

Podstawka do kubka Tenura

Produkt Czerwony Niebieski

Podstawka do kubka Tenura T/CH - 1 T/CH - 2

Pokrywka na kubek Tenura Cupcap

Produkt Półprzezroczysty
Przykrywka na kubek średnica  
60 mm i 80 mm 

T/CC-1
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Antypoślizgowy  
materiał siatkopodobny

Zestaw kuchenny Tenura 

Oprócz produktów w rolkach, Tenura posiada w ofercie 
miękki antypoślizgowy materiał siatkopodobny. Jest to 
materiał gąbczasty w dotyku, który zapewnia dodatkową 
amortyzacyjnę

Ponieważ produkt ma postać gąbczastej siatki, jego faktura 
zwiększa antypoślizgowość i liczbę zastosowań. Podkłady 
Tenura w rolkach można odpowiednio docinać, stosownie do 
indywidualnych potrzeb. Jest to dedykowane rozwiązanie, 
sprawdzające się tam, gdzie występuje ryzyko rozlewania 
płynów. Materiał siatkopodobny Tenura jest w pełni zmywalny.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania podkładów siatkopodobnych 
Tenura:

•  Wyściółka półek i szuflad w domach mobilnych, 
przyczepach kempingowych i na jachtach, pozwalająca na 
stabilizację przedmiotów

•  Pokrycie na dowolną płaską powierzchnię tam, 
gdzie istnieje ewentualność ruchu lub przechyłu 
(np. pojazdy osobowe, furgonetki, przyczepy 
kempingowe, jachty)

•  Podkład pod dywaniki i maty na gładkich, 
śliskich powierzchniach

Poręczny komplet, zawierający trzy produkty 
gospodarstwa domowego, zapewniające dobry uchwyt. 
w komplecie znajduje się antypoślizgowa mata, otwieracz 
do słoików oraz otwieracz do butelek.

Otwieracze Tenura do słoików i butelek pasują do różnych 
rozmiarów. Zapewniają one dobry chwyt i pomagają odkręcać 
nawet najsilniej zamknięte zakrętki i wieczka. Mata może 
służyć do zapewnienia dobrego uchwytu butelki lub słoika, 
a także jako podkładka zapobiegająca przesuwaniu się 
talerzy, kubków, sztućców i miseczek.

Doskonale nadaje się ona jako podkładka talerzy i sztućców 
na tacach.

Zastosowania
•  Do otwierania butelek, słoików i pojemników z lekami, 

bez względu na ich kształt i rozmiary
•  Umożliwia dobre uchwycenie klamek i uchwytów szafek
•  Możliwość obsługi jedną ręką, przy podłożeniu maty 

pod słoik lub butelkę
•  Mata zapobiega ślizganiu się talerzy, misek oraz innych 

naczyń na stołach, blatach i tacach

Zestaw kuchenny Tenura

Produkt Trzy kolory
Komplet trzech elementów T/KITCHENPACK

Antypoślizgowe podkłady siatkopodobne Tenura

Wymiary produktu Biały Czarny Beżowy
Antypoślizgowy materiał Tenura rolka 
50,8 cm x 182 cm

T/NET - White T/NET - Black T/NET - Beige
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Tenura do mokrych 
obszarów
Samoprzylepne produkty Tenura do mokrych obszarów 
są dostępne w rolkach oraz jako dyski, w białym kolorze 
lub przezroczyste. Można je używać w wannach, 
brodzikach, na tacach, podłogach oraz wszelkich 
innych powierzchniach, które często ulegają zamoczeniu. 
Produkty zapewniają przyczepność (zwłaszcza bosym 
stopom) i są przydatne tam, gdzie może istnieć ryzyko 
poślizgnięcia na mokrej powierzchni, np. w łazienkach 
i przebieralniach.

Paski i dyski są estetyczne i nie rzucają się w oczy, 
a jednocześnie doskonale zabezpieczają przed poślizgiem. 
Jest to szczególnie przydatne osobom słabym i z ograniczoną 
możliwością poruszania się, które mają zaburzenia 
równowagi.

Tenura do mokrych obszarów to produkt samoprzylepny, 
łatwy i zastosowaniu. Jest to wytrzymałe, antypoślizgowe 
rozwiązanie w domach prywatnych i domach opieki oraz 
w środowisku publicznym i klinicznym.

Zastosowania
Przykładowe zastosowania produktów Tenura 
do mokrych obszarów 

•  Często mokre podłogi
•  Wanny
•  Brodziki prysznicowe
•  Mokre pomieszczenia

Specjalne antypoślizgowe tworzywo, zaprojektowane 
z myślą o trudnych warunkach i szczególnych 
wymogach względem przyczepności. Tenura Extreme 
to prześwitujące tworzywo (dostępne w wersji 

przezroczystej lub zielonej), pozornie lepkie 
w dotyku, błyskawicznie i stabilnie przytrzymujące 

przedmioty na podłożu.

Produkt jest szczególnie przydatny w warunkach, 
gdzie występuje ruch, wstrząsy lub silne 

przechyły. Tworzywo jest estetyczne i można 
go używać na gładkich powierzchniach do 

stabilizacji luźnych przedmiotów. Typowe 
zastosowania obejmują wyścielanie 

tac i balkoników. Produkt można też 
używać do stabilizacji przedmiotów 

w pojazdach, domach mobilnych i na jachtach. Tworzywo 
Tenure Extreme jest bardzo przyczepne i może się wydawać 
przylepne w dotyku, ale jest ono w pełni zmywalne i nawet po 
zakurzeniu można je łatwo przywrócić do stanu pierwotnego.

Zastosowania
•  Wy tac
•  Pojazdy, domy mobilne i jachty
•  Zapobieganie przesuwaniu się przedmiotów pod 

wpływem ruchu, wstrząsów i/lub przechyłu 

Tenura Extreme

Produkty Tenura Extreme

Wymiary produktu Zielony Przezroczysty
20 cm x 20 cm T/EG - 2 T/EC - 1

Tenura do mokrych obszarów

Produkt Biały Przezroczysty

Taśmy samoprzylepne w rolce 3m T/Aqua/S - W T/Aqua/S - C
Dyski samoprzylepne w rolce 3m T/Aqua/C - W T/Aqua/C - C
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Maty Tenura o średnicy 14 cm oraz otwieracze 
do słoików i butelek są dostępne w opakowaniach 
prezentacyjnych dla sklepów. Te kolorowe, przyciągające 
wzrok produkty można eksponować na półkach i ladach 
sklepowych, aby wzbudzać zainteresowanie klientów 
i skłaniać ich do zakupów pod wpływem impulsu.

Każde opakowanie zawiera 25 elementów, a produkty są 
odkryte, aby można było je obejrzeć i dotknąć.

Opakowania POS

Opakowanie
Wszystkie produkty Tenura są dostępne w sprzedaży 
w atrakcyjnych opakowaniach ochronnych, które utrzymują 
wyroby w czystości i wolne od kurzu. Wszystkie opakowania 
mają zaczepy “euro” do umieszczania na wieszakach.

Czyszczenie
Wszystkie produkty Tenura są w pełni zmywalne i można je 
czyścić ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Wyroby Tenura 
(z wyjątkiem produktów do mokrych obszarów) nie powinny 
być użytkowane w stanie mokrym, ponieważ nie zapewniają 
wówczas odpowiedniej przyczepności. Najlepiej suszyć 
produkty na powietrzu, aby nie pozostawały na nich kłaczki 
i pył ze ścierek. 

Produkty Tenura są wytrzymałe, elastyczne i trwałe, co 
przekłada się na wieloletni okres eksploatacji. Jeżeli produkty 
są okresowo właściwie oczyszczane, zachowują one 
właściwości antypoślizgowe w całym cyklu użytkowania.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt 
z Tenura, tel. +44 (0)1254 832266 lub email mail@tenura.eu.

Pakiety POS Tenura

Skrzynka POS z 25 
elementów

Czerwony Niebieski Żółty Mixed

Mat średnica 14 cm DSM/1 DSM/2 DSM/3 DSM/MIX
Otwieraczy do butelek DSB/1 DSB/2 DSB/3 DSB/MIX
Otwieracz do słoików DSJ/1 DSJ/2 DSJ/2 DSJ/MIX

9191-Tenura Brochure.indd   19-20 14/12/2016   11:55


