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Rohože do stajní, maštalí, dojární a kotercov 

VetMat - Stablemat
• Rohož Stablemat nezadržiava prach, čím zaručuje zdravšie prostredie v stajniach.
• Reliéfny povrch prináša dodatočnú oporu na ochranu pred pošmyknutím.
• Rubová strana rohože Stablemat má drážky zabezpečujúce efektívne odtekanie kvapalín a močoviny.
• Ponúka jemné odpruženie a zároveň je dostatočne pevná, aby odolala konským kopytám.
• V zime poskytuje teplo a izoluje.
• Jednoduchá montáž – rohože možno navzájom pospájať a pokryť celú plochu dlážky.
• Vysokokvalitná 100 % neporózna guma.
               Výška produktu: 12mm alebo 17mm

              Rozmer: 1,2m x 1,8m 

   !   ! !  
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Protišmykové  a tepelnoizolačné rohože a gumy do stajní, maštalí a kotercov sú mechanicky 
a chemicky odolné, s jednoduchou údržbou, rôznych veľkostí. Uľahčujú manipuláciu a tým 
zabezpečujú komfort a väčšiu bezpečnosť pre chovateľov, ošetrovateľov aj samotné zvieratá.

        TableMat Tex - guma s textilnou vložkou
• Má podobné vlastnosti ako štandardná guma, ale zaliate textilné vlákna poskytujú väčšiu pevnosť v 
• ťahu a štrukturálnu pevnosť.
• Stupeň tvrdosti: 68 (Shore A).
• Pevnosť v ťahu: 3,0 MPa.
• Elongácia: 200 %.
             Rozmer: hrúbka: 4,5mm, 6mm, 10mm, 12mm, šírka 1,4m / metráž 

!  

        TableMat Neo  -  neoprénová guma
• Dobrá odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, riedeným kyselinám a žieravinám.
• Výborné vlastnosti týkajúce sa odolnosti voči starnutiu a opotrebovaniu, vďaka čomu je táto guma vhodná na
• aplikáciu v exteriéroch.
• Stupeň tvrdosti: 65 (Shore A).
• Pevnosť v ťahu: 6 MPa.
• Elongácia: 250 %.
             Rozmer: hrúbka: 4,5mm, 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm šírka: 1,4m / metráž 
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        TableMat Nitril - nitrilová guma
• Vynikajúci materiál odolný voči olejom, palivám, petroleju a väčšine rozpúšťadiel.
• Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu.
• Stupeň tvrdosti: 62 (Shore A).
• Pevnosť v ťahu: 5 MPa.
• Elongácia: 200 %.
             Rozmer: hrúbka: 4,5mm, 6mm, 8mm, šírka: 1,4m / metráž 

!  

        TableMat Para Shotblast - ochranná guma  
• Žltohnedá prírodná guma.
• Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu – používa sa ako ochranný štít pri otryskávání.
• Používa sa tam, keď sa vyžaduje dlhá životnosť.
• Stupeň tvrdosti: 45 (Shore A).
• Pevnosť v ťahu: 15 MPa.
• Elongácia: 400 %.
• Rozmer: hrúbka: 3mm, 6mm, šírka: 1,4m / metráž

!  
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Podlahy 

Podlahy sú najpodstatnejšou funkčnou zložkou každej budovy. OXONN group ponúkam viacero typov podláh vhodných 
na nové projekty alebo na rekonštrukciu existujúcich podláh, ktoré majú bezpečnostné protišmykové a termoizolačné 
vlastnosti. Náš súbor produktov zahŕňa podlahy z gumy alebo z PVC, ktoré sú dostupné v rolkách, alebo v praktických 
dlaždiciach. Do nášho sortimentu patria aj odolné GRP (sklolaminátové) podlahové dosky a schodové nášlapy, ktoré sú 
vhodné pre zabezpečenie protišmyku v extrémnych podmienkach, a to aj v exteriéri.

�

Tough-Lock Eco
Ekonomické riešenie podlahy, vyrobená zo 100% recyklovaných materiálov

• Atraktívna podlahovina vyrobená zo 100% recyklovaného PVC.
• Peniažkový protišmykový povrch.
• Podlaha vhodná na rekonštrukciu poškodených podláh.
• Vhodná pre náročné aj menej náročné prevádzky ako aj komerčné priestory.
• Podlaha znesie záťaž väčšiny vysokozdvižných vozíkov.
• Dlaždice sa jednoducho spoja pre dokonalé pokrytie priestoru.
• Dostupné sú nájazdové skosené hrany.
Výška produktu: 5mm

 

Rozmer

Dlaždica 500 x 500mm

Skosená hrana 500mm (x 4ks)

Skosená hrana s rohom 500mm (x 4ks)
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Tough-Lock
Atraktívne a jednoduché riešenie novej podlahy

• Vysokozáťažová podlahovina zo vzájomne do seba zapadajúcich dlaždíc vyrobených z odolného PVC.
• Ideálna podlahová krytina na použitie v ťažkom a ľahkom priemysle a tiež v komerčných aplikáciách.
• Podlaha je odolná aj na miestach, kde sa často používajú vysokozdvižné vozíky.
• K dispozícii s dvoma rozdielnymi povrchovými úpravami: peniažková alebo texturovaná.
• Zámkový systém (puzzle) umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž.
• Vhodná na úpravu poškodených alebo nebezpečných povrchov podláh.
               Výška podlahoviny: 5mm a 7mm

Rozmer

Dlaždica 500 x 500mm

Skosená hrana 500mm (x 4ks)

Skosená hrana s rohom 585mm (x 4ks)
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Studded Tile
Odolná peniažková gumová podlaha v dlaždiciach

• Bezpečnostná podlaha vyrovená z prírodnej a syntetickej gumy.
• Vytvára odolnú a atraktívnu vysokozáťažovú podlahu.
• Neobsahuje PVC, zmäkčovadlá ani formaldehyd.
• Aplikuje sa lepením na podlahu.
• Povrchový dizajn – protišmykový – peniažkový.
• CE certifikovaný product vhodný na komerčné, priemyselné a voľnočasové využitie, pre verejné budovy, školy, 

letiská, knižnice.
Výška produktu: 2,5mm

Rozmer

500mm x 500mm
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        Adesilex G19
• Dvojzložkové polyuretánové lepidlo vhodné na gumené krytiny, krytiny z PVC a linoleá.
• Vhodné do neabsorpčných prostredí alebo miest citlivých na vlhkosť, na interné alebo externé použitie.

�

        Adesilex VS45
• Akrylové lepidlo na báze vody, ideálne na lepenie gumených podlahových krytín.
• Vhodné na interné použitie na absorpčných substrátoch na miestach s priemerným výskytom chodcov.

10 kg vedrá (približné pokrytie plochy 20 m2)

5 kg vedrá (približné pokrytie plochy 10 m2)

12 kg vedrá (približné pokrytie plochy 40 m2)

5 kg vedrá (približné pokrytie plochy 16 m2)


