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Základ všetkých našich ponúkaných rohoží do salónov a holičstiev tvorí
100% polyuretánová rohož vyrobená technológiou STP (SmartTechTM Polyurethane Technology)
s vysokým pomerom použitého materiálu, ktorý zaručuje prvotriedne
pohodlie a luxususné riešenie státia pri práci.
To sú rohože typu SMART STEP®!

Hrúbka materiálu 1,9 cm

ERGONOMICKÉ
RIEŠENIA
TAK AKO SÚ NENAHRADITEĽNÉ TIETO

ERGONOMICKÉ POMÔCKY

ERGONOMICKÉ FÉNY
A NOŽNICE

TÁTO ERGONOMICKÁ POMÔCKA
TAK ISTO PODPORUJE ”ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL®”

PRÍNOS
ERGONOMICKÝCH
ROHOŽÍ
Je všeobecne známe,
že dlhodobé státie na
betóne alebo tvrdom
podklade obmedzuje
cirkuláciu krvi
a spôsobuje bolesti
chrbta, nôh a celého tela.
Proti únavové rohože
do kaderníckych alebo
barber salónov,
predstavujú obrovský
prínos pre zamestnancov,
poskytujú dokonalé
pohodlie, zdravotné
výhody a preukázateľnú
odolnosť. Posilnia
morálku, produktivitu
a znížia únavu.
Atraktívny vzhľad rohože
z nej navyše vytvorí veľmi
štýlovú súčasť Vášho
salóna.

PREDCHÁDZANIE
BOLESTIAM

BOLESŤ KRKU
BOLESŤ PLIEC

BOLESŤ CHRBTA

PROBLÉMY S BOKMI

SVALOVÁ ÚNAVA

BOLESŤ KOLIEN

BODANIE V PÄTÁCH

PLANTÁRNA FASCITÍDA*

* Bolesť päty je najčastejšie zapríčinená plantárnou fascitídou. Plantárna fascitída je zápal
tkaniva - plantárna fascia, ktorá siaha od päty po prsty. V tomto stave sa fascia najprv stáva
podráždenou a potom zapálenou, čo vedie k bolesti. Najčastejšia príčina plantárnej fascitídy
je chybná štruktúra chodidla.

ZA KRESLOM
KOMENTÁRE ŠTYLISTIEK
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Charakteristika rohoží:
• polyuretánová rohož
vyrobená v USA
• hladký povrch, elegantné
línie a dizajn
• jednodielna konštrukcia
rohože, ktorá sa nikdy
nezvlní ani nezdeformuje
• bez pamäťového efektu

• nábehové hrany po obvode
rohože sa nezdvíhajú
a ostávajú vždy rovno
položené na zemi
(zabezpečené výrobným
procesom STP)
• odolné voči prepichnutiu,
zašpineniu a farbám na vlasy

• antimikrobiálny materiál
• odoláva absorbcii vody
a olejov, avšak neodporúča
sa rohože vystavovať
sústavne mokrému
alebo mastnému prostrediu
• záruka 10 rokov

NEPREKONATEĽNÉ
POHODLIE A PODPORA

K dispozícii je mnoho
elegantných povrchových
úprav, ktoré poskytujú
zdravé riešenia pre státie
pri vašej práci.

Hodí sa pre kreslá
do salónov aj holičstiev.

Postupne
skosená hrana
umožňuje jednoduchý
prístup pre vozík
s farbami.

Hĺbka 120 cm
umožňuje, aby
boli obe chodidlá
na rohoži.

Štandardný
priestor za kreslom
vyhovuje každej
prevádzke.

Ochranná priehľadná
povrchová úprava
umožňuje jednoduché
zametanie, čistenie
a odpudzuje farbu
vlasov.

Ergonomická rohož
určená pre kaderníkov
a barber salóny.
Prevedenie Elite
je „zlatým štandardom”
prémiových riešení
pre státie.
Vďaka jednoduchému
hladkému povrchu,
elegantným líniám
a uhladenému dizajnu
je Elite prvou voľ bou
profesionálov.

Rohož je dostupná vo farebnom prevedení:

BL ACK

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ROZMERY
TOP
SELLER

4050X - 120 x 150 cm

TOP
SELLER

3050C - 90 x 150 cm

–– DOSTUPNÉ AJ S VAŠIM LOGOM ––

ROZMEROVÉ VARIANTY A PREVEDENIA
TOP
SELLER

4050X - 120 x 150 cm

4050XN - 120 x 150 cm

4060X - 120 x 180 cm

TOP
SELLER

4045X - 120 x 135 cm

3045R - 90 x 150 cm

4050BN - 120 x 150 cm

3045C - 90 x 135 cm

3050R - 90 x 150 cm

2535C - 75 x 100 cm

3050C - 90 x 150 cm

1525X - 45 x 75 cm

INFINITY - NEKONEČNÝ PÁS

120 cm

Výnimočnú výhodu prináša možnosť si prispôsobiť rohože svojmu priestoru a vytvoriť nekonečný
pás. Inﬁnity rohože sú prispôsobené k puzzlovému spájaniu potrebných sekcií, čím vytvoria
ľubovoľne dlhý, čistý a atraktívny pás ergonomickej rohože. Vyhovuje všetkým typom kresiel.
Odporúčaná šírka je 120 cm, ale vieme zabezpečiť aj 90 cm alebo 60 cm.

145 cm - ľavá strana

137 cm - stredová časť

68 cm - rozpera

145 cm - pravá strana

Rohože INFINITY sa dodávajú ako kúsky skladačky, takže si ich môžete pospájať tak, aby
dokonale pasovali do vášho priestoru!

Rohož INFINITY je vhodná pre podstavu akéhokoľvek kresla.

360° POKRYTIE
Kompletné pohodlie pri práci prináša rohož s 360 stupňovým pokrytím, pretože počas úpravy
zákazníka budete stále na ergonomickom podklade. Vhodné pre podstavu akéhokoľvek kresla.

5050BN - 150 x 150 cm

Ergonomická rohož
určená pre kaderníkov
a barber salóny. Rohož
Bella je dizajnovým
a obľúbeným kúskom,
z ktorého sa stane veľmi
štýlová súčasť Vášho
salóna.
Charakteristické vzory
a farby dodávajú vkusne
navrhnutým salónom
nevídanú eleganciu.

Rohož je dostupná v troch farebných prevedeniach:

S I LV E R L E A F

ANTIQUE LIGHT

BL ACK ONY X

TOP
SELLER

4050X - 120 x 150 cm

ROZMEROVÉ VARIANTY A PREVEDENIA
Ukážka vo farebnom prevedení SILVER LEAF
TOP
SELLER

4050X - 120 x 150 cm

4045X - 120 x 135 cm

4050BN - 120 x 150 cm

TOP
SELLER

3050R - 120 x 150 cm

60 x 90 cm

3050C - 120 x 150 cm

2535C - 75 x 105 cm

60 x 180 cm

Ergonomická rohož
určená pre barberov
a kaderníkov. Výrazný
dizajn charakteristický
metalickým prvkami
dodáva do vkusne
navrhnutých salónov
a holičstiev nevídanú
eleganciu.
Hladký povrch spolu
s kovovým nádychom
kombinuje výnimočnú
štýlovosť a funkčnosť.

Rohož je dostupná v troch farebných prevedeniach:

GR ANITE STEEL

GR ANITE COPPER

GRANITE GOLD

ROZMEROVÉ VARIANTY A PREVEDENIA
Ukážka vo farebnom prevedení GRANITE COPPER

4050X - 120 x 150 cm

4045X - 120 x 135 cm

4050XN - 120 x 150 cm

4050BN - 120 x 150 cm

3045R - 90 x 135 cm

60 x 90 cm

4060X - 120 x 180 cm

3050R - 90 x 150 cm

3045 - 90 x 135 cm

3050C - 90 x 150 cm

2535C - 75 x 105 cm

60 x 180 cm

–– DOSTUPNÉ AJ S VAŠIM LOGOM ––

INFINITY - NEKONEČNÝ PÁS

120 cm

Výnimočnú výhodu prináša možnosť si prispôsobiť rohože svojmu priestoru a vytvoriť nekonečný
pás. Inﬁnity rohože sú prispôsobené k puzzlovému spájaniu potrebných sekcií, čím vytvoria
ľubovoľne dlhý, čistý a atraktívny pás ergonomickej rohože. Vyhovuje všetkým typom kresiel.
Odporúčaná šírka je 120 cm, ale vieme zabezpečiť aj 90 cm alebo 60 cm.

145 cm - ľavá strana

137 cm - stredová časť

68 cm - rozpera

145 cm - pravá strana

Rohože INFINITY sa dodávajú ako kúsky skladačky, takže si ich môžete pospájať tak, aby
dokonale pasovali do vášho priestoru!

Rohož INFINITY je vhodná pre podstavu akéhokoľvek kresla.

360° POKRYTIE
Kompletné pohodlie pri práci prináša rohož s 360 stupňovým pokrytím, pretože počas úpravy
zákazníka budete stále na ergonomickom podklade. Vhodné pre podstavu akéhokoľvek kresla.

5050BN - 150 x 150 cm

Ergonomická rohož
určená pre barberov
a kaderníkov.
Prémiové pohodlie
a eleganciu dopraje
prevedenie Vintage
Leather s jemnou
koženou textúrou
a luxusnou vintage
farbou.

Rohož je dostupná v troch farebných prevedeniach:

MOONS TONE

ANTIQUE LIGHT

NIGHT SK Y

ROZMEROVÉ VARIANTY A PREVEDENIA
Ukážka vo farebnom prevedení ANTIQUE LIGHT

4050X - 120 x 150 cm

4050XN - 120 x 150 cm

3050R - 90 x 150 cm

60 x 90 cm

4045X - 120 x 135 cm

3050C - 90 x 150 cm

60 x 180 cm

–– DOSTUPNÉ AJ S VAŠIM LOGOM ––

Ergonomická rohož
určená pre barberov
a kaderníkov. Luxusne
a raﬁnovane spracovaná
rohož Barber Mat má
jedinečný, exkluzívny tvar,
ktorý absolútne vyhovuje
všetkým holičom.
Táto rohož má ako jediná
z ponúkaných produktov
výnimočne širokú
priehlbinu pre kreslo
s priemerom až 68,5 cm,
čím je prispôsobiteľná
ku akémukoľvek
kaderníckemu kreslu.

Rohož je dostupná v troch farebných prevedeniach:

MOONS TONE

ANTIQUE LIGHT

NIGHT SK Y

ROZMEROVÉ VARIANTY A PREVEDENIA
Ukážka vo farebnom prevedení ANTIQUE LIGHT / MOONSTONE

4050U - 120 x 150 cm

3050U - 90 x 150 cm

–– DOSTUPNÉ AJ S VAŠIM LOGOM ––

Dostupné pre rohože:

PERSONALIZÁCIA
Nechajte svoje meno
alebo názov svojho
salónu zažiariť! Možnosť
prispôsobenia je
dostupná pre ktorýkoľvek
salón, holičstvo alebo
značku.
Táto možnosť
a jedinečná farebná
vinylová aplikácia ďalej
zdokonaľujú naše
prémiové riešenia
pre státie.
K dispozícii v dvoch
veľ kostiach: 25,4 x 7,6 cm
alebo 17,8 x 12,7 cm
so zlatým alebo
strieborným rámom.

APLIKÁCIA
VLASTNÉHO
LOGA
25€
Poplatok sa vzťahuje na každý jeden kus
s vlastným logom.

RIEŠENIE PRI ŠTVORCOVEJ
PODSTAVE
Rohože sú prispôsobiteľné
aj pri kreslách, ktoré nemajú
okrúhlu podstavu. Pre hranaté
alebo hviezdicové podstavce
doporučujeme využiť rohože
bez priehlbiny pre kreslo.
4050BN - 120 x 150 cm

Ukážka v prevedení GRANITE STEEL

4050XN - 120 x 150 cm

4050XN - 120 x 135 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE
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• Odolné voči zašpineniu,
farbám na vlasy, prepichnutiu
(dobrá pevnosť v ťahu)
• Odolné voči väčšine
známych chemikálií, avšak
pri kontakte s agresívnymi
priemyselnými rozpúšťadlami
(ketón) materiál reaguje
• Hustota 0,3 g / cm3
• Sila stlačenia 0,8%
• Požiarna odolnosť do 204°C
• Materiál odoláva absorbcii
vody a olejov, ale
neodporúča sa rohože
vystavovať sústavne
mokrému alebo olejovému
prostrediu
• Pre čistenie rohoží sa
odporúča zametanie,
alebo postriekať teplou
vodou a následne utrieť
mopom alebo uterákom.
Náročnejšie nečistoty
odstrániť s použitím
jemného mydla.
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• 100% polyuretán - vyrobené
technológiou STP
(SmartTechTM Polyurethane
Technology). Technológia
umožňuje spojenie jadra
s tenkou vonkajšou odolnou
vrstvou, oba materiály
sú vyrobené z rovnakých
molekúl a natrvalo zviazané
procesom termoset
(reaktoplast)
• Neobsauje formaldehyd,
ťažké kovy, PVC, latex,
zmäkčovadlo, ftalát, lepidlá,
toxické látky
• Rohož nemá pamäťový
efekt - neostáva stlačená
• Výrobný proces
ECO-friendly
• Možnosť použiť vlastné
logo na etikete
• Antimikrobiálny materiál
(až 98,3% redukcia baktérií
do 24 hodín)

OV A HOL

• V súlade s normou
horľavosti CRF 1630/1631
• Protišmykové vlastnosti
• 20° nábehové hrany
zo všetkých strán
predchádzajú zakopnutiam
v súlade s normami
• Používaním môžu povrchové
úpravy alebo aplikácie
na rohoži slabnúť
a opotrebovať sa, na čo
sa záruka pre naše produkty
nevzťahuje
• Finálny rozmer produktu
alebo odtieň rohože
sa môže líšiť o +/-1%
• Niektoré kolekcie sú
dokončené „Dye Wash“,
každá rohož sa umýva ručne,
čo môže spôsobiť mierny
rozdiel

obchod@elitmat.sk, +421 905 495 427
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