INTEGRA
Vstupní rohož s vkládanými textilními proužky
Vstupní rohož Integra bezpečná pro dámské podpadky kombinuje výkon a eleganci dohromady s
unikátním napojováním dílů a vysoce výkonným vkládaným kobercem. Integra je vhodná pro
nejnáročnější aplikace jako nákupní střediska, letiště, kancelářské budovy, hotely atd.
Povrch má otevřenou mřížku a je bezpečný pro dámské podpadky. Význačným rysem Integry je
kombinace lamel a kobercových proužků, které se střídají a vytvářejí zóny pro seškrábání, čištění a
vsakování.
Lamely odstraní kaménky, silné a tvrdé vlákno špínu a jemné vlákno vsakuje vodu. Trvalé střídání
lamel, tvrdého proužku a jemného koberce vytváření unikátní design rohože Integra.
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INTEGRA
Napojovací díly
Napojovací modulové díly umožňují vytvářet vstupní rohož jakékoliv délky a šířky. Díly se velmi
snadno řežou do požadovaných velikostí a tvarů. Instalace je otázkou minut, bez potřeby
speciálního nářadí.
Snadná údržba
Rohož Integra se snadno a levně čistí vysáváním nebo vystříkáním. Je lehká a snadno se roluje, což
umožňuje snadnou manipulaci a čištění. Propadlá špína se jednoduše vysaje z podlahy pod rohoží.
Vynikající protiskluz a maximální odtok vody
Rohož Integra má protiskluzový povrch a zároveň nabízí výjimečný odtok vody. Konstrukce
otevřené mřízky odvede vodu zkrze rohož, přičemž zajistí bezpečný a suchý povrch a snižuje
nebezpečí uklouznutí.

Integra se snadno roluje a nosí,
umožňuje to rychlé čištění.
Díly rohože Combo bezpečné pro dámské
podpadky jsou plně kompatibilní s
díly rohože Integra.
SPECIFICATIONS:
Materiál:

Vinyl, UV-ochrana. Odolná většině chemikálií a olejů.

Velikost dlaždice:

400 x 140 mm

Balení:

20 dlaždic / krabice (prům. 1 m²)

Výška:

16 mm

Váha:

11 kg / m²

Teplotní odolnost:

-20ºC - +70ºC

Brava :

Tmavě šedá

Materál textliních proužků: 95 % polyamid, 5 % polyester
modrá, grafit, červené
Barva textilu:

Barvy proužků jsou modré, grafitové nebo
červené.
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INTEGRA

Označení
INTEGRA 16 mm
- dlaždice 40x14 cm
- váha 11 kg/m²

Cena (Kč) od
5098,- / m²

Balení
- 20 dlaždic / krabice (= 1 m²)
- 80 krabic / paleta
- krabice: 41x30x19 cm
- paleta: 120x80x225 cm

Barvy
Dlaždice: tmavě
šedá,
Textil: modrá,
grafit, červená

Záruka 5 let.
Minimální odběrové množství 1 krabice, (1 m2)
Při malém odběru (do 10 m2 cena + 10%).
Ceny jsou v Kč bez DPH, včetně dopravy na jedno místo v ČR.
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