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Vstupné čistiace zóny
OXONN GROUP ponúka širokú škálu Vstupných čistiacich zón – hliníkové, kobercové, PVC skladačky s kobercovou
vložkou. Všetky tieto vstupné zóny sú elegantné a oživia každý vstupný priestor, sú však zároveň aj funkčné,
zadržiavajú nečistoty pri vstupe. Sú navrhnuté na vysokú záťaž, odolné opotrebeniu a navrhnuté na prechod niekoľko
tisíc ľudí či nákupných vozíkov denne. Naše vstupné zóny sú oceňované za ich prínos k životnému prostrediu, sú
vyrobené zo 100% alebo čiastočne recyklovaných mateiálov. Radi Vám poradíme pri výbere vhodného typu produktu
pre Váš vstupný priestor, či už sa bude jednať o kombinovateľné dlaždice, zóny v rolkách alebo na mieru vyrábané
hliníkové zóny.

Plan.a
Záťažová hliníková vstupná čistiaca zóna
•

Robustná záťažová hliníková rohož vyrobená z kvalitných materiálov.

•

Na výrobu hliníkových profilov sa používa až 30% recyklovaného materiálu.

•

Flexibilné a odolné PVC spoje profilov pre jednoduchú inštaláciu a manipuláciu.

•

V ponuke sú štyri vložky – 20mm široké pásy dvoch druhov koberca, profilovej gumy a kartáčikov.

•

Jednotlivé vložky je možné vzájomne kombinovať.

•

Konkurencieschopné ceny za porovnateľné systémy.

•

Požiarna odolnosť v súlace s
Cfl – S1.

•

Požiarna odolnosť v súlace s
Cfl – S1.

Výška rohože: 10mm a 23mm
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Plan.b
Vysokokvalitná a štýlová rohož s kartáčovou škrabkou.
•

Odolné nylonové kartáčiky sú vložené do ohybných PVC profilov vyrobených zo 100% recyklovaných materiálov.

•

Profily rohože sú spojené ohybným, nehrdzavejúcim oceľovým lankom.

•

Kartáčiky rohože odstraňujú sutinu, štrk a nečistoty z podrážok.

•

Rohož sa inštaluje do zapustených otvorov v podlahe alebo na existujúcu podlahu po dodatočnej inštalácii
nájazdových hrán.

•

Rohož je vhodná do vnútorných aj vonkajších priestorov.

•

Požiarna odolnosť: Cfl-S2.

•

Vyrába sa na špeciálnu objednávku s výberom z 13tich farieb z ktorých je možné utvoriť logo.

•

Prevedenie rohože umožňuje použitie špeciálnych tvarov ako sú oblúky, trojuholníky a rôzne uhly.

Výška rohože: 22mm
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Plan.c
Obojstranná hlíniková rohož s celistvým povrchom.
•

Robustný hliníkový vstupný čistiaci systém pre vysokofrekventované vstupné priestory.

•

V hliníkových profiloch sú osadené gumové vložky s nylonovými vláknami (30% recyklátu) pre efektívny čistiaci

•

účinok.

•

Rohože sú zmontované v moduloch pre ľahšiu prepravu a inštaláciu.

•

Jednotlivé protily sú spojené odolným oceľovým lankom.

•

Rohož je vhodná iba na použitie vnútri v budove.

•

Požiarna odolnosť: Bfl – S1.

•

Vyrobené na špeciálnu objednávku.

Výška rohože: 18mm

Premier Plus
•

Vhodná do vnútorných prechodov alebo do vonkajších prekrytých vstupov.

•

Vytvárajú elegantný a štýlový vstup. Ideálne na zasadenie do podlahy.

•

Čistiaca zóna je vhodná aj pre topánky s vysokými opätkami či prejazd nákupných vozíkov.

•

Jednotlivé dlaždice ľahko zapadnú do seba a možno s nimi pokryť akýkoľvek želaný priestor.

•

Dlaždice možno jednoducho orezať a ľubovoľne vytvarovať.

•

K dispozície nábehové hrany pre voľné položenie na podlahu.

•

Horľavosť rohože testovaná v súlade s európskou normou EN13501 triedy B(F1) S1.

•

Telo rohože je odolné voči vyblednutiu podľa BS EN ISO 105 B02:1999.

Výška rohože: 18mm
Rozmer Dlaždice
30cm x 45cm
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Premier Track
•

Flexibilné čistiace dlaždice z PVC s kvalitnou kobercovou vložkou.

•

Systém vstupných rohoží určený na zachytávanie nečistôt a absorpciu vlhkosti.

•

Vhodné na inštaláciu do prechových zón v interiéri a exteriéri (pod prístreškom).

•

Zložená rohož vytvára elegantný a štýlový vstup.

•

Vhodné aj pre chôdzu a s topánkami s vysokými opätkami a na prechod nákupných vozíkov.

•

Jednoducho sa čistí – stačí povysávať.

•

Možno ich jednoducho rezať do ľubovolného tvaru pomocou noža a el.pílky.

•

Horľavosť testovaná v súlade s európskou normou EN13501 triedy B(F2) S2.

•

Testované na protišmyk podľa BS 7976-2: 2002 Test s Kyvadlom.

•

Záťažový test do 1000kg. Rohože môžu uniesť záťaž vozíkov a paletových vozíkov pre príjem tovaru.

Výška rohože: 16mm
Rozmer Dlaždice
30cm x 45cm

Premier Grip
•

Flexibilné čistiace dlaždice z PVC.

•

Vhodné ako vstupné stieracie rohože v interiéri alebo exteriéri (UV stabilizované).

•

Použitie v prvej čistiacej zóne – odstránenie hrubej špiny a kamienkov.

•

Dlaždice možno jednoducho spojiť a pokryť nimi plochu požadovanej veľkosti a tvaru.

•

Otvory v rohoži umožňujú odtekanie tekutín a prepad nečistôt.

•

Možno ich jednoducho orezať do ľubovolného tvaru.

•

Ideálne na zasadenie do podlahy.

•

K dispozície nábehové hrany pre voľné položenie na podlahu.

•

Horľavosť testovaná v súlade s európskou normou EN13501 triedy B(F1) S1.

•

Dlaždica je kompatibilná z dlaždicami Premier Plus a Premier Track.

Výška rohože: 12mm
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Rozmer dlaždice 30cm x 45 cm

Premier Surface
Rohož, ktorá sa inštaluje na existujúcu podlahu
•

Vstupná čistiaca zóna tvorená zo spojovacích dlaždíc s kobercovou vložkou, je vhodná na priame položenie na
podlahu.

•

Rohože nie je potrebné inštalovať do otvoru v podlahe.

•

Povrch dlaždicovej rohože nemá otvory, ktorými by prepadávali nečistoty a pretekala voda, zachytáva nečistoty
čím chráni spodné podlahy.

•

Odolné kobercové vložky rohože sú vyrobené z polyamidového vlákna, ktoré má vysokú absorbčnú schopnosť –
pohlcuje špinu a vlhkosť z podrážok.

•

Telo dlaždice je vyrobené zo 100% recyklovaných materiálov.

•

Rohož je vhodná pre vysokofrekventované vstupné verejné a obchodné priestory.

•

V ponuke sú “nárazuodolné” nájazdové hrany a rohy, ktoré odolávajú nárazom nákupných vozíkov, nájazdové
hrany sa privŕtajú k povrchu a udržia rohož na mieste.

•

K rohoži je tiež možné dodať kobercovú zónu Aubonne, ktorá je určená ako druhá čistiaca zóna. Na jej uchytenie
je možné použiť nájazdové hrany Premier Surface.

•

Protišmykový test podľa BS 7976-2:2002 Pendulum Test.

•

Záťažový test do 1000kg. To znamená že rohože môžu uniesť záťaž vozíkov a paletových vozíkov pre príjem
tovaru.

Výška rohože: 12mm
Rozmer
30cm x 30cm

Hrany, rohy, konektory
Hrany: 78mm x 2,0m dĺžka
Rohy: 10mm x 100mm
T kus: 85mm x 100mm
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PathMaster
Dostupná všestranná alternatíva k tradičným hliníkovým vstupným zónam
•

Kombinácia hliníka a koberca vytvára ľahký čistiaci systém, ktorý sa jednoducho inštaluje.

•

PathMaster sa ľahko čistí, má uzatvorenú štruktúru, ktorá zabraňuje špine dostať sa pod rohož. Vstupná

•

čistiaca zóna pre zapustenie do podlahy.

•

Dostupná v rolkách 1,98m x 2m, ktoré sa môžu položiť vedľa seba pre pokrytie väčších plôch.

•

Rohož je možné jednoducho rezať pomocou kotúčovej pílky alebo ručnej pílky.

Výška rohože: 13 mm
Váha rohože: 4.5 Kg/m2
Rozmer
10m dĺžka (alebo na lineárne metre) v 1 a 2m šírkach.
Väčšie šírky dostupné do max 3m.

PathMaster Logo
Verzia rohože PathMaster s logom
•

PathMaster Logo Vám umožní zvýrazniť logo Vašej spoločnosti pre Vaších návštevníkov.

Flexibilita systému Vám umožňu vytvoriť skoro akýkoľvek dizajn, logo alebo slogan na rohoži.
Zvoľte si novú Mono verziu pre ekonomickú verziu laserovo vyrezávaniej logo rohože (iba v čiernej).
Výška rohože: 13mm
Product weight: 4.3kg/m2
Rozmer
Dostupná v špeciálnych rozmeroch.
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PathMaster Duo
Rohož s moderným dizajnom
•

Atraktívna a funkčná rohož kombinuje pásy jemných a hrubých vlákien pre lepšiu čistiacu schopnosť.

•

Dvojité vlákno (polypropylénové vpichované vlákno s polyamidovými škrabákmi) zabezpečuje dvojitý čistiaci

•

účinok – zoškrabuje nečistoty a čistí podrážky.

•

Nepriepustný povrch rohože zachytávam nečistotu a vlhkosť v kanálikoch medzi jednotlivými pásmi.

•

Rohož môže byť zapustená do podlahy alebo položená na povrch podlahy. Rohož je dodávaná v roliach a

•

prírezoch.

•

Rohož má protišmykovú podložku, ktorá zabraňuje pohybu rohože po hladkých povrchoch.

•

Test horľavosti – Trieda E.

•

Záruka až 5 rokov na výrazné opotrebenie a zlyhania rohože.

Výška rohože: 13mm
Váha rohože.: 3kg/m2
Rozmer
2m šírka x metráž
Max. 20m
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Toughrib Contract
Rýhovaná rohož v rolke
•

Toughrib Contract je flexibilná rohož s rebrovaným dizajnom navrhnutá pre rušné vstupy.

•

Rohož redukuje vnášanie nečistôt a vlhkosti kombináciou nizkych a vysokých vlákien, ktoré zabezpečujú

•

dokonalé zoškrabanie nečistôt.

•

Povrchový vzhľad rýhovaný.

Výška vlákna 4.5mm ± 10% , Celková výška 7.5mm ± 10%
Celková hmotnosť 1350gr/m2 ± 10%
Rozmer
2m x 30m rolka
2m x metráž

Toughrib Diagonal
Záťažová vstupná rohož s diagonálnym rebrovaním
•

Rohož v rolke vhodná do náročných vstupných priestorov.

•

Diagonálny rebrovaný dizajn zoškrabuje nečistoty a absorbuje vlhkosť zo všetkých typov obuvi. Toughrib
Diagonál je dodávnaný v rolkách alebo rezaných dĺžkach.

•

Materiál 100% v roztoku farbené, UV stabilizované polypropylenove (PP) vlákna.

•

Certifikované podľa EN 14041 : 2004.

•

Horľavosť: EN13501 Euro klasifikácia Efl.

•

Protišmykový test : EN 14401 : 2004

•

.Výška vlákna 4mm , Celková výška 8.2mm
Rozmer
2m x 25m rolka
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2m x metráž

Alba
Vstupná zóná v dlhých pásoch
•

Pôsobivý a veľmi odolný nylonový čistiaci koberec.

•

Ideálne pre vysokofrekventované vstupné priestory ako sú vstupné chodby a koridory

•

Nylonové vlákno absorbuje veľa vlhkosti a je odolné voči poškodeniu.

•

Efektívny spôsob ako ochrániť vnútorné podlahy a zamedziť pošmyknutiu.

•

Vstupná rohož je dostupná aj s dodatočným olemovaním podľa požiadaviek na aplikáciu.

•

Rohož je vhodná na nalepenie od steny po stenu alebo iba položením na podlahu.

Výška rohože: 9,2mm
Rozmer
1m x bežný meter
2m x bežný meter

Needlepunch
Univerzálna kobercová rohož dostupná v rôznych dĺžkach
•

Kobercová polypropylénová vstupná rohož v rolkách

•

Textúra vláken rohože poskytuje vynikajúciu stieraciu a čistiacu schopnosť

•

Ideálna na použitie pre vstupné priestory, recepcie (plošná inštalácia)

•

Tiež vhodná pre položenie na exitujúcu podlahu ako behúň (voliteľné bočné lemy)

Výška rohože: 10,8 mm,
Celková hmotnosť: 2,5 kg/m2
Rozmer
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1m x bežný meter
2m x bežný meter

