Drenážna plastová rohož
platnosť: 2013

3,3 kg / 1m2
32 ks / 1m2
125 x 250 x 9 mm

hmotnosť
spotreba
rozmery

Plastová rohož Seina je podlahová krytina so širokými
možnosťami využitia v interiéry a exteriéry. Vďaka drenážnej
(odvodňovacej) schopnosti poskytuje zvýšenú hygienu
podláh objektov, predovšetkým v prostredí so zvýšenou
manipuláciou s vodou, má dostatočné protišmykové
vlastnosti, čím znižuje možnosť úrazu. Je vhodná do prostredí
so zvýšenou náročnosťou na záťaž, teda aj do všetkých
odvetví priemyslu.
Vlastnosti
Jednoduché spájanie modulov umožňuje vytvoriť ľubovoľný
rozmer a tvar v 6 farebných prevedeniach.
Využitie
?
kúpaliská, aquaparky
?
sauny, wellnes
?
zdravotníctvo
?
potravinárstvo
?
športoviská
?
priemysel
?
detské ihriská

Ponuka farieb
biela

modrá

Legislatíva
niektorých krajín
určuje použitie
pracovnej rohože na
miestach so zvýšenou
náročnosťou na
hygienu
prostredia

červená

Zdravotná nezávadnosť
použitých materiálov (lineárny polyetylén)
spĺňa všetky požiadavky a nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (ES).
Výrobok nepodporuje šírenie plesní,
baktérii a iných patogénov, spĺňa
požiadavky na výrobky určené pre styk s potravinami a
pokrmami, pri styku s kožou je nezávadný a nespôsobuje
alergie. Výrobok neuvoľňuje do životného prostredia
toxické látky, likvidácia - v zmysle platných predpisov.
Skladanie
Systém klik umožňuje jednoduché a rýchle
skladanie rohoží. Jednoduchým
zatlačením v zámkovej časti vzniká pevný
spoj. Atypické tvary je možné dosiahnuť
odrezaním, rovnako je možné odstrániť
prebytočné zámky.
Doplnky
Zamedzenie pohybu rohože na klzkých
povrchoch je možné dosiahnuť použitím
stabilizačných silikónových podložiek,
ktoré sa aplikujú zo spodnej časti rohože.
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Drenážna plastová rohož

zvolte si farbu a
tvar aký vám
vyhovuje . . .

WIMBER s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie. Z dôvodu použitej technológie tlače môžu
byť farby v tomto dokumente mierne odlišné od skutočných farieb. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto
publikácie podlieha autorským právam. Akékoľvek neoprávnené používanie, hlavne neoprávnené použitie,
reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti WIMBER s.r.o., je zakázané. Tlač: marec 2011
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