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O Firmie

Produkty

Viske

Taśmy antypoślizgowe						
czarne
kolorowe
o strukturze gumy
przezroczyste
świecące w ciemności

Analizując zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w pracy i miejscach
publicznych, a także wzrost liczby wypadków przy pracy, stworzyliśmy gamę
produktów, które wychodzą tym problemom na przeciw, nasze produkty
skutecznie poprawiają bezpieczeństwo w miejscach szczególnie narażonych na
ryzyko poślizgnięć i wypadków.

Akcesoria do montażu						

Sprzedaż i instalacja:

Systemy antypoślizgowe						

Opierając się na najlepszych rozwiązaniach antypoślizgowych, wiedzy,
doświadczeniu i innowacyjnych pomysłach, oferujemy naszym klientom nie
tylko zakup, ale także profesjonalny montaż naszych produktów antypoślizgowych
oszczędzając Państwa czas.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem.
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Taśmy antypoślizgowe
Nasze taśmy należy stosować przede wszystkim w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko
poślizgnięcia się oraz upadku. Takie miejsca to przede wszystkim: schody, podesty, rampy, powierzchnie pochyłe, powierzchnie mokre oraz zaolejone, wszelkie hale produkcyjne, magazyny,
biura, klatki schodowe, sklepy, szkoły, przedszkola, urzędy, budynki publiczne oraz prywatne,
baseny, brodziki, statki, jachty, akcesoria budowlane np. drabiny oraz wszystkie inne miejsca w
których dba się o bezpieczeństwo użytkownika.

Czarne

O strukturze gumy
»» unikalna antypoślizgowa powłoka, odporna na 		
ścieranie
»» prosta w czyszczeniu
»» brak ostrych granulek
»» dostępne w kolorach: czarny i szary

(w sprawie innych kolorów prosimy o kontakt)

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK
Zastosowanie na zewnątrz budynku: NIE
Zastosowanie w środowiskach mokrych/tłustych: TAK

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK

Temperatura stosowania: od -10°C do +66°C

Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok.3 – 4 lata

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Długość rolki 18,3mb

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3– 4 lata

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm

Długość rolki 18,3mb

szersze na specjalne zamówienie.

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm

Przezroczyste

szersze na specjalne zamówienie.

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK
Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK

Kolorowe

Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3 – 4 lata

Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C

Długość rolki 18,3mb

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3 – 4 lata

szersze na specjalne zamówienie.

Długość rolki 18,3mb

Świecące w ciemności

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK

szersze na specjalne zamówienie.

Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK
Funkcja fotoluminescencyjna: TAK (2 godz. naświetlania na
dobę)
Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C
Minimalna temperatura montażu: 8°C
Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3 – 4 lata
Długość rolki 18,3mb
Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
szersze na specjalne zamówienie.
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Akcesoria do montażu

Systemy antypoślizgowe
Farba antypoślizgowa

Zestaw do montażu

Farba antypoślizgowa 7100NS jest łatwym w aplikacji,
W skład zestawu wchodzą:

opartym na rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej materia-

- Odtłuszczacz

łem malarskim, przeznaczonym w szczególności do nakła-

(butelka 500 ml wystarczająca na odtłuszczenie ok 10 m2 powierzchni)

- Maskę z filtrem (1 szt)
- Wałek (1 szt)
- Uszczelniacz do krawędzi (tubka 140 ml wystarczy na
uszczelnienie około 35 metrów bieżących)
- Instrukcję montażu (1 szt.)

dania na
»» betonie (beton musi być starszy niż 2 lata)
»» metalu
»» drewnie
»» ceramice.
Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Powłoka
posiada dobrą odporność na ścieranie i neutralne detergenty (bez czyszczących składników alkalicznych) i jest
wytrzymała przy krótkich kontaktach z olejami smarnymi,
paliwami, benzyną itp.
Wygląd: Połysk 60o: ± 90 %)
Pojemność opakowania: 5 Litrów
Kolor: przezroczysty

Uszczelniacz do krawędzi
Uszczelniacz H8429 pomaga zapobiegać podwijaniu i odrywaniu się krawędzi taśm VISKE, co ważne jest szczególnie

CZAS SCHNIĘCIA:
»» Dla dotyku: 6 godz.
»» Do przemalowania: 24 godz.
»» Pełne utwardzenie: 1 tydzień

przy dużym natężeniu ruchu. Tubka 140ml wystarczy na
WYDAJNOŚ:
»» Teoretyczna: 8 m2/l przy grubości 50 µm na sucho
»» Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu 		
czynników, takich jak porowatość podłoża i straty 		
materiału w czasie aplikacji

uszczelnienie około 35 metrów bieżących.

Podkład
Podkład H1703 jest idealny do uszczelniania porowatych
powierzchni, takich jak drewno, kamień lub beton przed zastosowaniem taśm antypoślizgowych VISKE. Objętość jednej puszki to 1 litr, który wystarczy do rozprowadzenia na
powierzchni około 5m2
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Spray antypoślizgowy

Płyn antypoślizgowy do drewna

Spray antypoślizgowy 2400 stosowany do powierzchni

Redukuje zagrożenie poślizgu na powierzchniach drewnia-

metalowych, betonowych,

nych. Środek wysoce wytrzymały, redukujący zagrożenie

ceramicznych i drewnianych (w tym parkietu)

poślizgu na chłonnych powierzchniach, takich jak drewno i

Spraye antypoślizgowe 2400 mogą być używane do po-

powierzchnie mineralne.

mieszczeń wewnętrznych i na zewnątrz , wszędzie tam
gdzie natężenie ruchu jest niewielkie a wymagane są wła-

PNZ-ŚRODEK ANTYPOŚLIZGOWY nadaje się do wszystkich

ściwości antypoślizgowe, takie miejsca to między innymi:

rodzajów drewna oraz chłonnych powierzchni mineralnych

schody, powierzchnie płaskie, poręcze ,uchwyty a także

jako substancja redukująca zagrożenie poślizgu. Znakomi-

rączki od narzędzi.

cie nadaje się do powierzchni w przypadku których wilgoć
przyczynia się do porastania mchem, algami i porostami.
Stosowany również na powierzchniach mineralnych, w
przypadku których również istnieje ryzyko poślizgu.
Wydajność: W zależności od chłonności drewna - 1L starcza
na 7 – 10 m².

Wygląd: Satynowy
Kolor: żółty, biaøy, czarny
Materiał nakładający: propan/butan
Możliwość użytkowania po: 60 min
Ponowne pokrycie: po upływie 1 godziny, tą samą farbą
Całkowite utwardzenie: po 7 dniach
Odporność na ciepło: 100C (suche ciepło), powyżej 65C
może nastąpić odbarwienie
Wydajność nominalna: 2.5 m2 na opakowanie w aerozolu
przy grubości warstwy suchej 25μm.
Praktyczna wydajność pokrycia zależy od wielu czynników
takich jak: nierówność podłoża i straty materiału podczas
nakładania.

Minimalna temperatura montażu: 8°C
Bezrozpuszczalnikowy.

Płyn do wanien i brodzików
Preparat antypoślizgowy
Doskonały do emaliowanych wanien i brodzików, glazury,
kamienia naturalnego.
Pojemność 0,5 L
Nadaje właściwości antypoślizgowe: płytkom ceramicznym,
naturalnemu kamieniowi oraz powierzchniom emaliowanym i ceramicznym w łazience i kabinie prysznicowej.
Idealny środek do miejscowego stosowania. Od zaraz znika
kłopot ze śliskimi powierzchniami w łazience, na schodach
itp. Preparat można stosować zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz pomieszczeń.
Wydajność:
Nierozcieńczony: butelka 0,5 l na 2 m2
Rozcieńczony (1: 1): butelka 0,5 l na 4m2
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Nakładki antypoślizgowe
Nasze nakładki antypoślizgowe na schody wykonane są z

Płyn antypoślizgowy 3,8 l.

bardzo odpornego materiału jakim jest włókno szklane.

Preparat antypoślizgowy o pojemności 3,8 litra wystarcza

Nakładki antypoślizgowe są docinane na wymiar, a ich in-

na pokrycie powierzchni 38m². Proponowane przez nas

stalacja jest bardzo prosta, można je zamontować za

rozwiązanie to kwasowy środek do zabezpieczania po-

pomocą trwałego kleju poliuretanowego regularnie

wierzchni kamiennych i ceramicznych. Mikroskopijnie trawi

stosowanego w budownictwie przemysłowym,

powierzchnię. Jedno położenie powłoki czyni podłogę nie

a dodatkowo, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo

śliską na minimum 3 lata , zarówno gdy jest ona sucha, a

odklejenia się nakładki można użyć śrub.

także gdy jest mokra.

Nasze nakładki antypoślizgowe są przeznaczone do miejsc
o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu, dzięki
technologii za pomocą której zostały stworzone będą
Państwu służyć przez wiele lat, ich przewidywalna trwałość
to około 2 miliony kroków.
Nakładki można stosować na nierówne lub zniszczone
schody co oprócz zabezpieczenia antypoślizgowego może
podnieść estetykę miejsca w którym są stosowane.
Część płaska jest koloru grafitowego a krawędzie dostępne
są w kolorze białym i żółtym.
Każdy inny wymiar dostępny jest na zamówienie (czas dostawy ok. 14 dni roboczych)

Przed zastosowaniem preparatu

Po zastosowaniu preparatu

Nakładki na deski
Antypoślizgowe nakładki na deski natychmiast zniwelują
problem śliskiego podłoża. Wystarczy przykręcić nakładki
antypoślizgowe do desek i powierzchnia może być od razu
użytkowana. Nakładki dostępne są w różnych kolorach.
Śruby potrzebne do montażu są dołączone do zestawu.
Standardowe wymiary (dostępne w sklepie):

»»
»»
»»
»»
»»
»»

50 mm x 1200 mm
90 mm x 1200 mm
120 mm x 1200 mm
50 mm x 2400 mm
90 mm x 2400 mm
120 mm x 2400 mm

Każdy inny wymiar dostępny jest na zamówienie
(czas dostawy ok. 14 dni roboczych),
docinanie na wymiar GRATIS!
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Osłona poręczy

Podjazdy dla inwalidów

Prosta w czyszczeniu, przyjemna w dotyku taśma antyposlizgowa o strukturze gumy idealna do zabezpieczania poręczy.

Antypoślizgowe rampy wejściowe są ważne w celu zapewnienia

Korzyści:

Wszystkie rampy są produkowane zgodnie z normami ISO 9001,

»» unikalna antypoślizgowa powłoka, odporna na ścieranie
»» prosta w czyszczeniu
»» brak ostrych granulek żwiru
Zastosowanie w środowiskach mokrych/tłustych: TAK
Temperatura stosowania: od -10°C do +66°C
Minimalna temperatura montażu: 8°C
Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 4 lata
Zalecane dodatkowe produkty:

mobilności osobom niepełnosprawnym. Nasze rampy są zaprojektowane tak, aby spełniać wszystkie obowiązujące przepisy.
dzięki czemu można mieć pewność, że każdy produkt jest najwyższej jakości.
Materiał z którego wykonane są rampy to włókno szklane i aluminium, rampy są niezbędne do pokonania barier w szkołach,
firmach, urzędach i wszędzie tam gdzie nie ma stałego podjazdu
dla inwalidów.
Antypoślizgowe rampy wejściowe są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym zniwelować problem braku
podjazdu. Rampy mogą być stosowane zarównow środku, jak i
na zewnątrz, a dzięki temu ,że są lekkie, składane i przenośne
stanowią idealne rozwiązanie do każdego budynku który nie ma
podjazdu.
Właściwości Antypoślizgowych ramp wejściowych:

»» antypoślizgowa nawierzchnia
»» rampa jest składana i przenośna
»» wykonanie z wysokiej jakości włókna szklanego i aluminium
»» niska waga rampy 12 kg
»» Udźwig ramp- 200 kg 						
(300 kg w przypadku rampy przenośnej)
»» Gwarancja - 10lat
Przeznaczenie:

»» ruch wózków inwalidzkich
»» ruch pieszy
»» ruch pojazdów jednokołowych (rower, skuter)

Robimy podjazdy na zamówienie w dowolnych
wymiarach
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Maty antypoślizgowe
Maty ażurowe

Mata Antyzmęczeniowa

Mata gumowa „plaster miodu” wykonana jest z trudnościeralnej gumy, odpornej na warunki atmosferyczne.
Istnieje możliwość montażu kolorowych szczoteczek,
zwiększających właściwości czyszczące oraz pozwalających
na przedstawienie logo firmy. Nadaje się do stosowania na
zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Maty antyzmęczeniowe Dammer stworzone zostały w 100% z gumy nitrylowej (NBR), odpornej
na wszelkie rodzaje olejów i rozpuszczalników. Mają również właściwości izolacyjne zarówno
od zimna jak i od statycznych ładunków elektrycznych, zabezpieczają śliskie powierzchnie i są
proste w utrzymaniu.

WŁAŚCIWOŚCI MAT:

»» łatwa w utrzymaniu antypoślizgowa
»» poprawia postawę odciąża kolana i kostki
»» wygłusza pomieszczenia
»» neutralizuje statyczny ładunek elektryczny 		

Szczoteczki do maty
Szczoteczki do mat antypoślizgowych dostępne są w 6
kolorach: zielony, czerwony, niebieski, szary, czarny i żółty

Mata gumowa „plaster miodu” wykonana jest z trudnościeralnej gumy, odpornej na warunki atmosferyczne.
Istnieje możliwość montażu kolorowych szczoteczek,
zwiększających właściwości czyszczące oraz pozwalających
na przedstawienie logo firmy. Nadaje się do stosowania na
zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

		 (niekorzystny dla człowieka)
»» specjalnie dostosowana powierzchnia zwiększa prze
pływ krwi w kończynach dolnych
»» izoluje od zimnej powierzchni
»» dokładnie trzyma się powierzchni na której zostanie
położona
»» Zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich wśród pracow
ników obniża koszty ewentualnych odszkodowa.
Podstawą zasadą bezpiecznej pracy stojącej jest właściwa postawa. Nieprawidłowa postawa obciąża bowiem dodatkowo mięśnie, stawy, ścięgna, więzadła i cały kręgosłup. Człowiek,
pracując w pozycji stojącej, powinien utrzymywać sylwetkę wyprostowaną, stopy powinny być
rozstawione na szerokość barków, ramiona i barki spoczywać w pozycji swobodnej. A podłoże
powinno być elastyczne i odpowiednio układające się do stóp pracownika.

MATA ANTYZMĘCZENIOWA IDEALNIE NADAJE SIĘ DO:

»» hal produkcyjnych
»» chłodni
»» kuchni i barów
»» stref kasowych
»» salonów fryzjerskich
»» laboratoriów
»» Miejsca pracy, które wymaga pozycji stojącej

Postawa z matą
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Maty absorbcyjne - dywanowe

Wycieraczka Deltex

Maty Absorbcyjne
Wycieraczka adresowana do miejsc o małym i średnim
natężeniu ruchu.

Wycieraczka Dekker

Struktura wycieraczki doskonale zatrzymuje przy wejściu
błoto, śnieg i piach.

Szorstka struktura wycieraczki doskonale czyści obuwie z
piasku i błota.

Materiał absorbuje wodę - ok. 2 l na 1m²

Adresowana do miejsc o małym i średnim natężeniu
ruchu.

Bardzo trwała - włókna są odporne na wygniatanie.

Najczęściej i najchętniej wybierana wycieraczka do użytku
domowego.

Łatwa w utrzymaniu w czystości (gruntowne pranie wycieraczki przeprowadzać silnym strumieniem wody pod
ciśnieniem).

Duża trwałość - zastosowanych włókien polipropylenowych PP na wygniatanie.

»» Wycieraczka absorbuje wodę do ok. 2l na 1m²
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim

»» Szorstka struktura doskonale czyści obuwie
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim

ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Kolorystyka

szary
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Kolorystyka

antracyt

brąz

zielony

szary

Dostępne Wymiary

Dostępne Wymiary

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150cm

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150cm

Viske

antracyt

Viske

brąz

zielony
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Wycieraczka Morex

Wycieraczka Klod
Trwała i skuteczna wycieraczka z wzorem ozdobnym.
Runo o długich i sprężystych włóknach doskonale czyści
obuwie.

Wycieraczka adresowana do miejsc o małym i średnim
natężeniu ruchu.

Bardzo trwała - pomimo długiego okresu użytkowania
zachowuje wysokie walory użytkowe.

Specjalny materiał absorbcyjny - podwyższone wchłanianie wody do około 4 l na 1m²

Elastyczny spód z warstwą antypoślizgową - wycieraczka nie
przesuwa się po podłożu.

Trwałe włókna - odporne na intensywne wycieranie i wygniatanie podczas użytkowania.

Łatwa do utrzymania w czystości.

Wycieraczka łatwa w utrzymaniu czystości - czyszczenie
zimną wodą (do 40°C) pod ciśnieniem.

Dostępne Wymiary

»» Wycieraczka odporna na mróz oraz działanie wilgoci
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim 		
ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

»» Wycieraczka absorbuje wodę do ok. 2l na 1m²
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim
ruchu

40 x 60 cm
50 x 75 cm
45 x 75 cm (półkole)

»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Kolorystyka

Kolorystyka

brązowy

beżowy

szary

Dostępne Wymiary

zielony
beżowy

ciemno zielony

brązowy

szary

ciemno brązowy

bordo

zielony

czarny

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150cm
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Wycieraczki serii profesjonalenej

Wycieraczka Eko halm

Wycieraczka Aqua Stop
Wycieraczka z serii profesjonalnej przeznaczona do miejsc
szczególnie narażonych na wnoszenie dużych ilości wody.

Wycieraczka wykonana z bardzo wytrzymałego kokosa
ekologicznego.

Nowoczesna wielowarstwowa konstrukcja typu „sandwich”
oraz precyzyjny dobór materiałów gwarantuje wyjątkową
chłonność wody
( 8l na 1m²)

Elastyczny w wytrzymały spód wycieraczki o dobrych
właściwościach antypoślizgowych.
Wycieraczka w przeciwieństwie do wycieraczek z naturalnego kokosu nie kruszy się oraz jest odporna na gnicie i
działanie wilgoci.

»» Kokos ekologiczny - nie kruszy się, odporny na
działanie wilgoci
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim
ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Dostępne Wymiary
Dostępne wymiary
40 x 60 cm
50 x 75 cm

Kolorystyka

Łatwe osuszanie wycieraczki z nagromadzonej wody przez
ustawienie jej w pozycji pionowej - w ciągu 20 minut wycieka 80% nagromadzonej wody.
Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie
się po wycieraczce.
Solidne mocowanie najazdu (szycie + klejenie) o oraz dodatkowe wzmocnienie narożników gwarantują długi okres
użytkowania.
»» Bardzo chłonna struktura absorbuje aż 8l na 1m²
»» Do stosowania w obiektach o bardzo dużym natęże		
niu ruchu.
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Kolorystyka

kokos ekologiczny

Zdjcia produktu

brązowy

brąz sepia

szary

zielony

Dostępne Wymiary
100 x 100 cm
100 x 200 cm
100 x 300 cm
100 x 400 cm

elastyczny i antypoślizgowy spód

20
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Wycieraczka Morex

Wycieraczka VIP

Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc
o dużym zabrudzeniu brudem oblepiającym buty np. błoto, glina, zaprawa cementowa, miał węglowy, kreda itp.
Unikalna, ostra struktura wycieraczki w postaci bruzd
ułożonych pod kątem 45° do kierunku ruchu zapewnia
maksymalną skuteczność czyszczenia obuwia.

Wycieraczka z serii profesjonalnej przeznaczona do
obiektów o średnim natężeniu ruchu. Zatrzymuje przy wejściu brud i wodę wnoszone do pomieszczenia.
Dwa obszary czyszczące:
I - „ostra struktura” - czyści gruntownie obuwie z brudu i
piachu.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu
ręcznego.

II - „miękka struktura” z włóknami poliamidowymi, osusza
obuwie z wilgoci.

Wysoka trwałość dzięki solidnie mocowanym najazdom
(szycie + klejenie) oraz wzmacnianym narożnikom

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie
się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu
ręcznego.

»» Wielokierunkowe czyszczenie zapewnia struktura
zaprojektowana pod kątem 45°
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim
ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Kolorystyka

Kolorystyka

Wysoka trwałość dzięki solidnie mocowanym najazdom
(szycie + klejenie) oraz wzmacnianym narożnikom

»» Chłonna struktura - zatrzymuje do 6 l wody na 1m²
»» Do stosowania w obiektach o średnim natężeniu 		
ruchu.
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

zielony

antracyt

brąz

antracyt

brąz

szary

bordo

Dostępne Wymiary
Dostępne Wymiary

100 x 200 cm
150 x 250 cm
120 x 300 cm
120 x 400 cm
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Wycieraczka Perła

Wycieraczka Koral
Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc o
małym i średnim natężeniu ruchu.

Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc
użyteczności publicznej.

Struktura wycieraczki doskonale zatrzymuje przy wejściu
błoto, śnieg i piach.

Specjalna struktura o ostrej fakturze doskonale zdaje
egzamin w obiektach o ekstremalnie dużym natężeniu
ruchu.

Odporna na niskie temperatury oraz wilgoć.

Bardzo trwała - pomimo długiego okresu użytkowania
zachowuje wysokie walory użytkowe i skutecznie czyści
obuwie z piachu, brudu i błota.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie
się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu ręcznego.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu
ręcznego.
Solidnie mocowane najazdy oraz narożniki które są
przeszywane oraz dodatkowo klejone gwarantują bardzo
wysoką trwałość.

Solidnie mocowane najazdy klejone oraz zszywane gwarantują bardzo wysoką trwałość.

»» Odporna na niskie temperatury
»» Do stosowania w miejsach o małym lub średnim 		

Kolorystyka

ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

»» Struktura perełkowa zapewnia intensywne czysz
czenie
»» Do stosowania w obiektach o bardzo dużym natę
żeniu ruchu.
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Kolorystyka

granat

antracyt

bordo

antracyt

brąz

Dostępne Wymiary

Dostępne Wymiary
110 x 210 cm
160 x 210 cm
310 x 210 cm
210 x 110 cm

100 x 200 cm
100 x 250 cm
120 x 300 cm
120 x 400 cm
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Wycieraczki z logo

Wycieraczka Top
Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc
o średnim natężeniu ruchu.

Tekstylna logo mata
Tekstylna wycieraczka logo pełni doskonałą funkcję marketingową. Kreują oraz utrwalają w pamięci wizerunek firmy.

Łatwa w utrzymaniu czystości. Włókna odporne na mróz i
wilgoć.

Spód wycieraczki wykonany z gumy nitrylowej - jest ona odporna na zagięcia oraz dodatkowo wyposażona w wypustki
które przylegają do podłoża.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z bagażem ręcznym.

Bardzo trwała - pomimo długiego okresu użytkowania zachowuje wysokie walory użytkowe.

Wysoka trwałość dzięki solidnie mocowanym najazdom
(szycie + klejenie) oraz wzmacnianym narożnikom.

Ddatkowo wycieraczka wzmocniona gumowymi rantami,
które zapobiegają podwijaniu się brzegów.

»» Odporna na niskie temperatury
»» Do stosowania w obiektach o bardzo dużym natę
żeniu ruchu.
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Przykładowe zastosowania: wejście, recepcja, sala konferencyjna, przymierzalnia itp.

»» Możliwość wykonania wycieraczki o dowolnym 		

Kolorystyka

wymiarze
»» Do stosowania w miejsach o dużym natężeniu ruchu
»» Antypoślizgowy spód wycieraczki
»» Produkt zalecany do II i IIIstrefy czyszczącej

Kolorystyka
ciemny zielony

bordo

beżowy

zielony

brązowy

szary

Dostępne Wymiary
100 x 200 cm
100 x 250 cm
120 x 300 cm
120 x 400 cm
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ciemny brąz

czarny

Dostępne Wymiary
40 x 60 cm
45 x 75 cm
60 x 90 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm

115 x 175 cm
115 x 200 cm
115 x 240 cm
150 x 240 cm
150 x 360 cm
niestandardowy wymiar

Viske
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Płyty z wypustkami dla niewidomych
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

szybki i prosty montaż, bez koniecznoścy rozkopywania terenu
montaż bez użycia maszyn mechanicznych
lekkie i łatwe w transporcie
bezobsługowe
wysoka odporność na zrywanie
antypoślizgowe
do pięciu razy odporniejsze niż beton
pełna gwarancja

Płytki guzikowe
Kolorystyka

grafitowy

kremowy

Płytki pęcherzykowe

Stosowana na peronach kolejowych i wysepkach tramwajowych, stacjach metra. Pakowane po 10 szt.

Kolorystyka

Dostępne wymiary
						
40 x 40 cm					

Waga 10 szt.
14 kg

Płytki wałeczkowe
Kolorystyka
czerwony

kremowy

Płytki do stosowania na przejściach, w miejscach gdzie kończy się chodnik a
zaczyna jezdnia. Pakowane po 10 szt.

Dostępne wymiary
						
40 x 40 cm					
45 x 45 cm					

Waga 10 szt.
11,2 kg
17,5 kg

grafitowy

kremowy

Ostrzega osoby niewidzące o zbliżaniu się do konkretnego zagrożenia takiego jak
wejście lub zejście ze schodów. Pakowane po 10 szt.
Dostępne wymiary
						
40 x 40 cm					
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Waga 10 szt.
13,2 kg
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Płytki wytyczające

Płytki z GRP

Kolorystyka

Kolorystyka

kremowy

grafitowy

Wytyczają trasę dla osób niewidomych tak, aby nie narazić ich na żadne
niebezpieczeństwo. Pakowane po 10 szt.

Płytki guzikowe. Ziarnistość 16.
Grubość 4mm.
Tylko w kolorze kremowym.

Dostępne wymiary

Dostępne wymiary
						
40 x 40 cm					

Płytki wałeczkowe. Ziarnistość 16.
Grubość 4mm.
Tylko w kolorze kremowym.

						
40 x 40 cm					

Waga 10 szt.
13,8 kg

Waga 1 szt.
1,7 kg

Klej epoksydowy
Płytki rowerowe

Dwuskładnikowy klej epoksydowy. Opakowanie wystaczna
na 1.6m2 lub 1 opakowanie płytek 400x400mm

Kolorystyka

kremowy

grafitowy

Płytki informują one osoby niewidome i niedowidzące o tym, na której części
chodnika się znajdują. Pakowane po 10 szt.

Kolorystyka
Kremowy, czerwony lub grafitowy
Dostępne wymiary

Dostępne wymiary
						
40 x 40 cm					
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Waga 10 szt.
14,7 kg
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Standardowy					
Na wilgoć					

Waga 10 szt.
5 kg
5 kg
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Maty ochronne pod krzesła
Maty gładkie
Maty gładkie Mata ochronna na podłogę chroniąca
ją przed porysowaniem.
Idealna pod krzesła i fotele.
Pasuję zarówno do domu jak i biura
Mata CleraMat Klasyczna:
»» na twarde podłoża (np. wykładzina PCW, 		
parkiet, panele,deski podłogowe)
»» spodnia strona maty pokryta jest antypoślizgo		
wą warstwą poliuretanu,dzięki czemu mata 		
jest stabilna
»» grubość maty 1,8 mm .

Maty z kolcami
Mata ochronna na podłogę chroniąca ją przed
porysowaniem. Idealna pod krzesła i fotele. Pasuję
zarówno do domu jak i biura Mata CleraMat Klasyczna:
Maty ClearMat z kolcami :
»» na miękkie podłoża (np. wykładziny ,dywany)
»» spodnia strona maty wyposażona jest 			
w „kolce”, które zapobiegają przesuwaniu się 		
wykładziny po podłożu
»» grubość maty - 2,0 mm + wysokość kolca około
3mm
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