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Riešenia pre výrobu a logistiku

Vstupné rohože

Ergonomické rohože

Podlahové značenie

LED značenia

Priemyselná PVC podlaha

Čistiace rohože pre VZV

Protinárazové zábrany



Spoločnosť Elitmat je dodávateľ 
s komplexnou ponukou 
ergonomických rohoží, priemyselného
značenia, čistiacich zón 
a bezpečnostných prvkov.

Kladieme veľkú dôležitosť 
na bezpečné a ergonomické 
pracovné prostredie, ktoré prináša 
veľa výhod pre zamestnanca 
ale aj zamestnávateľa.

ELITMAT - Váš partner v priemyselných a ergonomických rohožiach.

Náš team Elitmat navrhne optimálne
riešenie rohoží / podláh na mieru, 
do akéhokoľvek pracovného prostredia
v akomkoľvek tvare a rozmere.

Inštalácia počas 
výrobného procesu

Prečo 
ELITMAT?

PORADENSTVO A MONTÁŽ
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Preukázateľné výhody rohoží

Ako ergonomické vlastne rohože fungujú?

Ergonomické rohože napomáhajú
svalom človeka k ich napínaniu 
a uvoľňovaniu počas státia a tým
umožňujú lepšiu cirkuláciu krvi.

Státím na tvrdom povrchu, vaše svaly
zostávajú napnuté a veľmi obmedzujú
obeh krvi, čo zapríčiní, že sa pocit
únavy dostaví oveľa skôr. 
Proti únavové rohože zabezpečujú
neustálu cirkuláciu krvi a to práve 
svojou pružnosťou.

Svaly sa budú prirodzene 
prispôsobovať stláčaniu rohože 
počas státia, čo zabezpečí reguláciu
krvného obehu.

Mnohými odbornými 
štúdiami sa osvedčila
účinnosť 
protiúnavových 
rohoží, ktoré svojimi
vlastnosťami znižujú
únavu až do 50% 
a zároveň
zabraňujú pocitu
bolesti, ktorý 
je spôsobený 
nedostatočnou
cirkuláciou.



Priemyselné podlahové značenia

Durastripe je rýchly a jednoduchý systém pre označenie podláh. Spôsob peel&stick
(odlep&prilep) s rozsiahlou a trvácnou škálou produktov, veľkostí a farieb.

• Dlhotrvajúce podlahové značenie
• Jednoduchá a rýchla inštalácia 

systémom odlep - prilep (peel&stick)
• Bez zbytočných prestojov alebo

schnutia materiálu
• Silné prispôsobivé lepidlo ideálne 

aj pre textúrované povrchy
• Odoláva pravidelnému čisteniu
• Trvalé odtiene farieb, ktoré 

nevyblednú
• Vysoká viditeľnosť - farebné variácie

pre odlíšenie logistických, pracovných
alebo skladových priestorov

• Ideálny nástroj pre 5S 
alebo Six Sigma

• Plne prispôsobiteľné podľa vlastných
tvarov, veľkostí, farieb, textov 
alebo grafík

X-treme Supreme V Mean Lean Multiflex Cold Storage

Nová podlaha výborná výborná výborná výborná výborná

Zaliata/Epoxid výborná výborná výborná veľmi dobrá výborná

Nezaliata OK výborná dobrá OK OK

Otlčená/ryhová nevhodná dobrá nevhodná nevhodná nevhodná

Nerovná nevhodná veľmi dobrá OK nevhodná nevhodná

Olejová OK výborná OK dobrá výborná

Mokrá OK dobrá OK dobrá výborná 

X-treme Supreme V Mean Lean Multiflex Cold Storage

Prechod VZV výborná dobrá veľmi dobrá dobrá dobrá

Šmýkanie/otáčanie výborná OK veľmi dobrá OK dobrá

Ťahanie/tlačenie paliet veľmi dobrá dobrá výborná OK dobrá

Mraznička nevhodná nevhodná nevhodná nevhodná výborná

Sprievodca Durastripe

STAV podlahy / vhodnosť pásky

Pracovné prostredie / vhodnosť pásky
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X-treme

• Veľmi odolná páska s hladkým,
pevným a lesklým povrchom

• Ľahko sa čistí a udržiava
• Ideálna pre nové, hladké a epoxidové

podlahy
• Tvrdé skosené hrany pomáhajú

chrániť proti opotrebeniu pásky pred
tlačením a otáčaním paliet

• Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Multiflex

• Prvá generácia Durastripe, 
ktorá sa používa na vyznačenie
priestorov 
v ľahkej až strednej premávke

• Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Supreme 
& Supreme Hazard

• Najuniverzálnejšia verzia zo svojej
rady, ktorá kombinuje odolnosť 
materiálu a prispôsobivosť k povrchu

• Agresívne lepidlo pre menej hladké 
a dokonalé podlahy

• Skosené hrany chránia pred bočným
poškodením

• Prevedenie Supreme prináša najširšiu
škálu rozmerov a využití

• Z tohto materiálu sa vytvárajú aj
chodníky určené na prechody osôb

• Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm,
15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

Mean Lean

• Hladká lesklá páska s najnižším 
profilom zo všetkých prevedení
Durastripe

• Používa sa pre hladké, nové 
a epoxidové podlahy

• Ľahko sa čistí a udržiava
• Odoláva pokrčeniu pásky 

pri prechode vozíkov
• Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Outdoor

• Páska ideálna pre vonkajšie 
použitie

• Odporúča sa hlavne 
na hladké povrchy ako sú sklá 
alebo dvere

• Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm

X-TREME

SUPREME V  | COLD STORAGE  | OUTDOOR

*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou
farbou produktu. 

MEAN LEAN

Škála farieb
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Cold Storage

• Páska ponúka výnimočné 
vlastnosti najmä v chladnom 
a mokrom prostredí

• Odolnosť lepidla až do -40°
• Skosené hrany a agresívne lepidlo

odolávajú aj presunom paliet
• Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm

In Line Priting

• Pásky s vlastným odkazom - plne
prispôsobiteľné

• Varianty Two-Colors, teda 
informatívny text na farebnom 
podklade alebo Full-Colors, ktoré
umožňuje akékoľvek farby, texty, 
podklady a farebné variácie

• Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Glow

• Ideálne riešenie pre nasmerovanie 
k únikovým východom v prípade 
výpadku elektriny

• Vhodné na hladké aj nerovnejšie 
podlahy

• Štandardná šírka: 10 cm so svietiacim
pásikom vo vnútri - š. 0,6 cm, 2,5 cm
alebo 2,5 cm s informačným textom

DuraStripe Cleaner

• Čistiaci prostriedok s objemom 
2 l určený na očistenie podlahy 
pred aplikáciou pások ako 
aj ich čistenie počas používania

• Odporúčaný pomer v závislosti 
od znečistenia podlahy



Priemyselné podlahové značenia - tvary
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Priemyselné podlahové značenia - tvary
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Durastripe podlahové značenia

Obľúbené výstražné značenia s množstvom typov, rozmerov 
ale aj zákazníckych prevedení podľa vlastného dizajnu.

Na výber dopravné značenia:
• STOP
• Trojuholníkové značenia
• Dopravné výstražné značenia
• Kruhové bezpečnostné značenia
• Obdĺžnikové značenia
• Značenie dverí alebo smeru

Kompletný katalóg na vyžiadanie.



Protišmykové dosky a profily

Zvyšujú trakciu na šikmých plochách, schodoch a iných priestoroch, 
kde hrozí riziko pošmyknutia.

• Ploché hliníkové dosky a profily 
s protišmykovým povrchom

• Na výber z viacerých zrnitostí 
alebo farieb

• Jednoduchá a rýchla inštalácia
• Vhodné na náročné podklady 

ako drevo, koberec, betónové 
alebo iné povrchy

• Hrúbka 1,5 mm
• Predvŕtané montážne otvory
• Odolné voči korózií

Výstražné profily s protišmykovým povrchom 
na schody, stupne alebo plošiny.

• Dostupné skrutkovacie 
alebo samolepiace profily

• Na výber z viacerých zrnitostí 
alebo farieb

• Dodatočný výstražný pás na prednej
strane pre zvýšenie viditeľnosti

• Hrúbka 3 mm
• Skosenie 31 mm
• Zákaznícke rozmery 

s dĺžkou max. 1450 mm

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA
Protišmykové dosky 114 x 635 mm 1,5 mm

114 x 1000 mm 1,5 mm
Protišmykové profily 120 x 635 x 45 mm 1,5 mm

120 x 1000 x 45 mm 1,5 mm

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA
Profily na schodové hrany 53 mm x 610 mm 3 mm
Profily na schodové hrany 53 mm x 800 mm 3 mm
Profily na schodové hrany 53 mm x 1000 mm 3 mm

Hliníkové profily na schodové hrany



PRODUKT ROZMERY FARBA
Easy Clean 2,5 cm x 18,3 m rôzne
Easy Clean 5 cm x 18,3 m rôzne
Easy Clean 7,5 cm x 18,3 m rôzne
Easy Clean 10 cm x 18,3 m rôzne
Easy Clean 15 cm x 18,3 m rôzne
Easy Clean iné rozmery na požiadanie rôzne
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Prispôsobivé pásky

Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco
prispôsobí nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.

• Optimálna aplikácia sa dosiahne
použitím gumeného kladiva 
alebo prítlačného valčeka

• Zvlášť vhodné na nerovné, drsné 
a profilované plochy

• Plechy s drážkami, slzičkami 
a vlnité plechy

• Tehlové podlahy
• Dlaždice s výraznou štruktúrou
• Do interiéru aj exteriéru
• Protišmykový povrch R13

Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean je vhodným riešením 
do mokrých priestorov a pre podlahy s vysokokvalitným povrchom.

• Protišmykový povrch dosiahnutý 
embosovaným vinylom

• Dobrá ochrana pred pošmyknutím
R10 (BGR 181)

• Do interiéru
• Odpudzuje nečistoty, jednoducho 

sa čistí mydlom a vodou

• Využíva sa do priestorov, v ktorých 
sa chodí naboso, do obytných
priestorov, športových zariadení

• Vysokoflexibilné, vhodné 
na ohýbanie okolo hrán

Hygienické pásky

PRODUKT ROZMERY FARBA
Conformable 2,5 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable 5 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable 10 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable 15 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable iné rozmery na požiadanie čierna, žltá, čierno-žltá



LED značenie

Súčasťou systému
• Výstražné značenie 30 cm 

alebo 60 cm
• Na výber jednostranné/obojstranné,

kocka pre viacsmernú premávku
LED značenie

• 12V káblový drôt
• 6 Amp napájanie
• Prijímač a vysielač 

signálu

Možnosť vlastnej grafiky/piktogramu Pozrite si krátke 
videoprezentácie 

jednotlivých 
LED značení

Výstražný systém určený na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku. LED značenie 
je navrhnuté na mieru, zaznamenáva pohyb chodcov alebo vozidiel a upozorní 
aj ostatných účastníkov premávky.
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LED značenia sú dostupné ako senzorové 
a kinetické. Pohybový senzor sa umiestňuje 
na najfrekventovanejšie miesta a pri pohybe vyšle
signál do LED značenia.

Pri kinetickom značení je potrebné stlačiť 
signalizačný bod, otvoriť bránu, dvere alebo 
inak značenie aktivovať.



Elektronická Bariéra Nárazu

Profesionálne zariadenie vytvorené tak, aby zákazníkom ušetrilo čas, 
a financie spojené s opravou poškodených prejazdových otvorov.

• Jedinečné zariadenie, ktoré
zabezpečuje ochranu otvorov v rámci
objektu, kde sú priemyselné brány,
nakladacie rampy, podjazdy či iné
prejazdové otvory, ktoré slúžia 
na prechod vysokozdvižných vozíkov 
a zakladacích veží

• Bariéra sa inštaluje pred otvor alebo
bránu v úrovni hornej hrany otvoru

• Citlivosť zariadenia a dĺžka trvania 
kustického upozorňujúceho signálu
sa dá nastaviť podľa podmienok 
inštalácie a charakteru priestoru, 
tak aby obsluha vozíka či zakladača
dokázala včas zareagovať

Video použitia 
Elektronickej 
Bariéry Nárazu 
v praxi

• Pri náraze do bariéry sa automaticky
spustí zvuková a svetelná 
signalizácia, ktorá upozorní 
obsluhu vysokozdvižného vozíka, 
zakladača, že jeho výška ramena 
a nákladu presahuje výšku 
brány či prejazdového otvoru

• Bariéra je vytovrená z odolných 
materiálov, citlivé elektronické 
prvky sú zabezpečené proti 
poškodeniu

Ochrana prejazdových otvorov
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Ochranné profily

Vhodné do výrobných priestorov, kde hrozí nebezpečenstvo nárazov.

• Výstražné ochranné profily
vyrobené z polyuretánu

• Absorbujú nárazy
• Poskytujú ochranu osobám 

aj produktom
• Na vyžiadanie 

aj v prevedení ESD
• Štandardné dĺžky 1 m, 5 m 

alebo v ľubovoľných dĺžkach

Štruktúra výstražných 
a ochranných 
profilov
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• Výroba v Európe - Dánsko
• logistické centrum v Peine,

Nemecko - pre optimálny 
a rýchly servis a dodávky
na celom svete.

• Samostatná pružná protinárazová
ochrana z vlastnej výroby

• Pružný materiál sa deformuje
a po kolízii sa vracia späť
do svojho pôvodného tvaru 

• Vhodné na použitie
v interiéri a exteriéri

• 100% recyklovateľné
• Jednoduchá inštalácia - obsahuje

montážny materiál
• Výrazne minimalizuje náklady

na údržbu
• Variácie produktu podľa

individuálnych potrieb
• Individuálne prispôsobiteľné produkty

FLEXIBILNÁ PROTINÁRAZOVÁ OCHRANA



Bezpečnosť je
kľúčová téma

v každej brandži.
Správne používaná
sa stará o chránené
pracovné prostredie
pre ľudí a stroje.

technológia ochrany

z polyetylénu
má mnohé
rozhodujúce

výrobkom
z ocele:

Flexibilita
NákladovoPolyetylén

absorbuje spoľahlivo
energiu nárazu
vysokozdvižných
a priemyselných
vozíkov a absorbuje
ju hneď, ako vozidlo

nárazu.

Životnosť
V porovnaní 

s oceľou polyetylén
nehrdzavie 
a má preto dlhšiu
životnosť.

Po kolízií sú životné
prostredie a vozidlá
nepoškodené, čo
značne znižuje náklady
na údržbu.

Informácie o uhle nárazu
Nami špecifikované maximálne nárazové zaťaženia (joule)
sú založené na uhle dopadu 90°. Čím menší je uhol dopadu

tým vyššie je maximálne nárazové zaťaženie.
Uhol nárazu zohráva preto významnú úlohu  úlohu pri výbere produktov d-flexx.
Dôležitým rozhodovacím kritériom je, či sa používané priemyselné vozíky pohybujú
paralelne alebo čelne k bariére.

Okrem toho treba brať do úvahy aj celkovú hmotnosť vozíka. Čím ťažšie 
priemyselné vozíky sa používajú, tým musí byť
ochrana proti kolízii masívnejšia. Radi Vás podporíme
a pomôže Vám vybrať ten správny produkt podľa
Vašej požiadavky.



POSTUP KONTROLY

d-flexx - Spoľahnite sa na otestovanú bezpečnosť!

Bezpečnosť je pre vývojárov d-flexx najvyššou prioritou. Z tohto dôvod
boli produkty série d-flexx testované. 

výhody protinárazových produktov
Jednoduché a efektívne

 Vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

 Jednoduchá inštalácia - montážne príslušenstvo je súčasťou balenia

 Zníženie nákladov na opravy a údržbu na minimum

 Všestranná oblasť použitia - vo výrobe, skladovaní a logistike

 Dĺžky podľa Vašich požiadaviek sú dostupné, aby vyhovovali vašim potrebám
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Pružná ochrana regálových nôh d-flexx "Alfa" je inovatívna ochrana
pre vysokozáťažové regále. Jednoduchá montáž nevyžaduje žiadne ďalšie
nástroje a umožňuje rýchle použitie a jednoduchú manipuláciu.

Ochrana regálových nôh sa nacvakne priamo na nohu regálu, ktorá má byť
chránená. Pretože nie je potrebné ho upevňovať k podlahe, je tento v prípade
kolízie chránený.

Ochrana regálových nôh d-flexx „Alfa“ je k dispozícii v troch rôznych výškach.

nízka
absorbcia
nárazu

„ALFA“A“AA



Pružné stĺpiky d-flexx "Bravo" absorbujú energiu nárazu.
Vďaka spracovanému polyetylénu nie sú stĺpiky ani vozidlo
v prípade kolízie poškodené.

Vďaka svojej robustnosti a dobrej viditeľnosti je stĺpik ideálny
na inštaláciu na parkoviskách, vchodoch a na predelenie zóny
pre chodcov.

Stĺpiky d-flexx "Bravo" su k dispozícii v  priemere 200 mm
a výške 516 mm I 760 mm I 760 mm I 1200 mm.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.
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„BRAVO“

vysoká 
absorbcia
nárazu

NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA
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„GOLF“

Pružné ochranné zábrany regálov d-flexx "Golf" chránia vaše regále v interiéri aj exteriéri.
Po inštalácii nie je zábrana v priamom kontakte s vysoko záťažovým regálom. To umožňuje
koncovej ochrane absorbovať energiu nárazu.

Nákladná a časovo náročná údržba je znížená na minimum, keďže pohyblivé
manžety absorbujú energiu nárazu. Dvojitá ochrana regálov je určená pre vjazdy s ťažkými
paletovými vozíkmi.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

extrémna
absorbcia
nárazu

„GOLF“

„GOLF“



Pružná bezpečnostná zábrana d-flexx "Delta" predstavuje inovatívny a efektívny spôsob
oddeľovania zóny pre chodcov a prejazdov. Modulárny systém umožňuje riešenie šité
na mieru výrobou jednotlivých rezov.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

Kompatibilné s našimi krídlovými bránami "Juliet" (strany 10 a 11).
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„DELTA“ NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA



„DELTA“
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Okrem bezpečnostnej bariéry „Delta“
Vám ponúkame dva varianty "Delta"
zábrany so štyrmi priečkami vo výškach
1200 mm a 1600 mm.

Zábrana "Delta" s výškou 1200 mm a štyrmi
priečkami poskytuje väčšiu ochranu vďaka
menšej výške od podlahy, ktorá je len 329 mm.

OCHRANA STĹPOV "DELTA"
S VÝŠKOU 1200 mm

„DELTL AATT ““AA

OCHRAN
S VÝŠKO

„DELTA“



Krídlovú bránu “Juliet” je možné integrovať do nášho “Delta”
resp "Echo" systému. Ale dá sa inštalovať aj jednotlivo
na stĺpiku "Delta" alebo "Echo".

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

Od dĺžky 1500 mm sú naša krídlová brána "Juliet"
k dispozícii s kolesom. 
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BRÁNA "JÚLIA" +
"DELTA" STREDOVÝ STĹPIK
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T-stĺpik 90°Stredový stĺpik Rohový stĺpik 90° ľavý Rohový stĺpik 90° pravý Koncový stĺpik

BRÁNA "JÚLIA" +
"DELTA" STREDOVÝ STĹPIK

POUŽITIE
HYDRAULICKÝCH
PÁNTOV

  ZARÁŽKA DVERÍ

„JULIET“ BRÁNA+
„ECHO“ KONCOVÝ STĹPIK



Pružná dopravná zábrana d-flexx Plus „Echo“ je kombináciou modulov d-flexx
"Charlie" a "Delta". Vďaka prídavnému modulu v spodnej časti dopravnej zábrany Plus
sú zóny pre chodcov dodatočne chránené.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

Kompatibilné s našimi krídlovými bránami "Juliet" (strany 10 a 11).
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Flexibilná dopravná zábrana d-flexx „Lima“ je kombináciou modulov d-flexx „Delta“ a "Hotel".
Vďaka dodatočným modulom v spodnej časti dopravnej zábrany môže byť použitá pri ťažkej
  nákladnej doprave.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA

extrémna
absorbcia
nárazu



Flexibilné dopravné zábrany d-flexx „Charlie“ a „Hotel“ ponúkajú optimálnu ochranu
pre stroje, inventár a zamestnancov.

Vďaka jednoduchej a rýchlej montáži v kombinácii s individuálne prispôsobivými
dĺžkami je možné rýchlo a jednoducho oddeliť prejazdové cesty od pracovnej zóny
alebo zóny pre chodcov. Stĺpiky sú užitočným doplnkom na konci dopravných zábran.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.
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NÁSUVNÁ
KOTVIACA DOSKA

Foto: 
Koncový stĺpik „Charlie“

Foto: 
Koncový stĺpik „Hotel“

„HOTEL“

„CHARLIE“

„CHARLIE“ „HOTEL“
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Flexibilné  výškové obmedzenie d-flexx "Papa" je optimálnym riešením pre príjazdové cesty
a brány a na označenie iných oblastí s nízkou svetlou výškou. Táto robustná konštrukcia
umožňuje dlhodobé využitie v priemysle a tým znižuje náklady na údržbu.

Nápadné zafarbenie spôsobuje zvýšenú pozornosť. Montáž už vopred zmontovaného
výrobku sa vykonáva pomocou závesného systému, ktoré je súčasťou dodávky,
a ktoré je možné pripevniť na strop alebo na iné konštrukčné komponenty.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.



Flexibilné ochranné oplotenia d-flexx "Foxtrot" sú rýchlym a jednoduchým riešením
ako oddeliť pracovné zóny a prejazdové cesty.

Tento výrobok sa dodáva predmontovaný a je možné ho inštalovať bez ďalších
montážnych prác. Na vonkajšej strane je dodatočné madlo na rozšírenie
oblasti ochrany.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.
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„FOXTROT“
NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA



NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA
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Flexibilné ochranné oplotenie d-flexx „Kilo“ oddeľuje rýchlo pracovné zóny a premávku.

Tento výrobok sa dodáva predmontovaný a môže byť inštalovaný bez ďalších
montážnych prác. Na vonkajšej strane je dodatočné madlo na rozšírenie
ochranných plôch.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

extrémna
absorbcia
nárazu

„KILO“



Flexibilná zábrana d-flexx „Mike“ je ideálnym produktom okolo stien a montážnych
liniek na ochranu pred kolíziami v oblasti podlahy.

Okrúhly tvar umožňuje pri náraze vysokozdvižného vozíka do zábrany
absorbovať silu nárazu. Slúži ako sprievodca celou oblasťou inštalácie.
Obrubník „Mike“ je možné kombinovať s väčšinou našich produktov d-flexx
a vytvoriť tak komplexné bezpečnostné riešenie.

Rovnako ako naše ostatné produkty, aj "Mike" je vyrobený z polyetylénu, aby absorboval
silu nárazu a potom sa vrátil do pôvodného tvaru. Pripevnený je  "Mike" iba s dvoma
skrutkami. Obrubník je teda finančne nenáročným riešením ako predísť kolíziám
v oblasti podlahy. 

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

Výška zábrany podlahového profilu "Mike" je 140 mm.
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Posuvná brána "Oscar" je optimálnym riešením pre oblasti, v ktorých nemôžu byť použité
otočné brány. "Oscar" je vyrobený z polyetylénu a používa sa v modulárnych systémoch zábradlia
alebo ako voľne stojaca brána.

"Oscar"je možné kombinovať s našimi modulárnymi systémami "Echo" a "Delta"
(3 a 4 pruhy s výškou 1200 mm). Vďaka továrensky namontovaným rukovätiam sa "Oscar"
veľmi ľahko používa a zaisťuje bezpečný prístup k skladovým priestorom.

Montážny materiál je súčasťou dodávky.

„OSCAR“



Flexibilná brána d-flexx Dock Gate „November“ je dokonalým produktom, na vytvorenie
bezpečnosti v zónach nakládky a vykládky tovaru.

Pri každodennom používaní d-flexx Dock Gate zaujme jednoduchou manipuláciou.
Môže ho otvárať a zatvárať jedna osoba – jednoducho a bez námahy.
Zabudovaná bezpečnostná pružina zabraňuje náhlemu spusteniu alebo pádu
priečneho telesa zábrany, tým je zaručené bezpečné používanie. V kombinácií
s našimi ďalšími d-flexx produktami vytvárajú  úplnú bariéru.

Rovnako ako naše ostatné produkty, aj „November“ je vyrobený z polyetylénu
aby absorboval silu nárazu a potom sa vrátil do pôvodného tvaru.
Brána je predmontovaná a upevňovací materiál je súčasťou dodávky. 
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DOBRÉ DÔVODY PRE FLEXIBILNÉ ZÁBRANY

d-flexx pozostáva z pružného,   tvárneho polymérového materiálu. Materiál sa po náraze vráti späť
do pôvodného tvaru. Ochrana sa obnoví ihneď po kontakte.

2. Deformovateľný polymérový materiál

d-flexx absorbuje energiu vzniknutú pri náraze prostredníctvom svojho pružného materiálu.
To účinne zabraňuje vytrhnutiu kotviacich prvkov.

3. Vysoká absorbcia energie

d-flexx pozostáva z plne zafarbeného polymérového materiálu. Žiadne maľovanie, žiadne nátery
teda žiadna hrdza a žiadne cudzie častice.

5. Žiadna hrdza - žiadne cudzie častice

d-flexx zabraňuje škaredým škrabancom a priehlbinám na Vašich vysokozdvižných vozíkoch
a podlahových dopravníkoch. Deformovateľný materiál a zaoblený dizajn chránia pred poškodením.

4. Žiadne poškodenie vysokozdvižných vozíkov a podlahových dopravníkov

Nápadný čierno-žltý farebný odtieň zaisťuje dobrú viditeľnosť. Prezentujte  návštevníkom Vaše perfektne
a čisto chránené stroje, vnútorné príjazdové cesty a regálové systémy a nechajte dobrý dojem!

7. Dobre viditeľné - Chránené

Oceľová ochrana proti kolízii je nesprávna voľba v agresívnom pracovnom prostredí. D-flexx systém
je chemicky odolný a nerezový. Do seba zapadajúci systém zabraňuje aj vniknutiu materiálov ako
aj vytvoreniu úkrytu pre škodcov.

6.        Chemicky odolný a nehrdzavejúci

d-flexx má modulárnu štruktúru. Integrácia uhlov a brán umožňuje vytvoriť konštrukciu presne podľa
požiadaviek - vrátane produktov na mieru!

8. Modulárny systém - pripravený na každú situáciu

Ušetrite peniaze s d-flexx. Žiadna výmena z dôvodu poškodenia kolíziou, žiadne poškodenie podlahy
vytrhnutím, žiadne opravy, žiadne prestoje.

1. Značný úsporný potenciál 
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GOLF

KILOFOXTROT

BRAVO

FOXTROT

* Uhol dopadu 90°
* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom

vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom
nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom
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PRODUKT MATERIÁL ROZMER VIDITEĽNOSŤ
Dopravné zrkadlo TM AC Akrylové Ø 60 cm 9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM AC Akrylové Ø 80 cm 15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM AC Akrylové 60 cm x 80 cm 15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM AC Akrylové 80 cm x 100 cm 22 - 27 m
Dopravné zrkadlo TM AC Akrylové 100 cm x 120 cm 27 - 32 m
Dopravné zrkadlo TM PC Polykarbonát Ø 60 cm 9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM PC Polykarbonát Ø 80cm 15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM PC Polykarbonát 60 cm x 80 cm 15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM PC Polykarbonát 80 cm x 100 cm 22 - 27 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B* Inox Ø 60 cm 9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B* Inox Ø 80cm 15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B* Inox 40 cm x 60 cm 9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B* Inox 60 cm x 80 cm 15 - 22 m
*TM-B ICE-FREE - prispôsobené na dobrú viditeľnosť aj pri námraze
Iné prevedenia na vyžiadanie

PRODUKT MATERIÁL POPIS ROZMER VIDITEĽNOSŤ
Zrkadlo CP Akrylové čierno-žltý rám 30 cm x 50 cm 5 - 7 m
Zrkadlo CP Akrylové čierno-žltý rám 40 cm x 60 cm 7 - 12 m
Zrkadlo CP Akrylové čierno-žltý rám 60 cm x 90 cm 12 - 25 m
Zrkadlo CM Akrylové bez rámu 30 cm x 50 cm 1 m
Zrkadlo CM Akrylové bez rámu 40 cm x 60 cm 1 m
Zrkadlo CM Akrylové bez rámu 60 cm x 90 cm 1m
Zrk. Inox HF Inox odolnosť do 350 °C 45 cm x 60 cm 9 - 15 m
Zrk. Inox HF Inox odolnosť do 350 °C Ø 60 cm 9 - 15 m
Zrk. Inox HF Inox odolnosť do 350 °C 60 cm x 80 cm 15 - 22  m
Zrk. Inox HF Inox odolnosť do 350 °C Ø 80 cm 15 - 22 m
Iné prevedenia na vyžiadanie

Dopravné zrkadlá

Zvyšujú bezpečnosť v priemyselných 
a výrobných zónach alebo skladoch.

• Fixácia podľa prevedenia na stĺp
alebo na stenu

• TÜV certifikované
• Záruka 2 roky

Priemyselné zrkadlá

Zvyšujú bezpečnosť na cestách, 
využiteľné v interiéroch aj exteriéroch.

• Pre väčšiu viditeľnosť sú 
dodávané s bielym rámom 
a červenou reflexnou fóliou

• Fixácia na stĺp alebo na stenu
• TÜV certifikované
• Záruka 5 rokov



PRODUKT ROZMER POPIS
Inšpekčné zrkadlo IS 20 cm x 40 cm s kolieskami
Inšpekčné zrkadlo IS Ø 25 cm -
Inšpekčné zrkadlo IS Ø 35 cm s kolieskami
Inšpekčné zrkadlo IS 20 cm x 40 cm s kolieskami a osvetlením
Inšpekčné zrkadlo IS Ø 25 cm s osvetlením
Inšpekčné zrkadlo IS Ø 35 cm s kolieskami a osvetlením
Univerzálny ochranný obal                

PRODUKT ROZSAH MATERIÁL ROZMER VIDITEĽNOSŤ
Zrkadlo BM 360° Polykarbonát Ø 60 cm 16 - 20 m
Zrkadlo BM 360° Akrylové Ø 60 cm 16 - 20 m
Zrkadlo BM 360° Akrylové Ø 90 cm 30 - 40 m
Zrkadlo BM 360° Akrylové Ø 125 cm 50 - 60 m
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlá do 100 cm) 4 x 1000 mm
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlo s Ø 125 cm) 4 x 2500 mm
Zrkadlo BM 180° Akrylové Ø 60 cm 10 - 15 m
Zrkadlo BM 180° Akrylové Ø 100 cm 25 - 30 m
Zrkadlo BM 90° Akrylové Ø 60 cm 10 - 15 m
Zrkadlo BM 90° Akrylové Ø 100 cm 25 - 30 m
Iné prevedenia na vyžiadanie

www.elitmat.sk

Inšpekčné zrkadlá

Zvyšujú bezpečnosť v skladových, logistických
alebo obchodných priestoroch. 

• Dostupné ako 360°, 180° 
a 90° zrkadlá

• Fixácia na strop

Pozorovacie glóbusové zrkadlá

Uľahčujú kontrolu aj na menej viditeľných miestach 
ako sú podvozky áut alebo iných zariadení.

• Sú k dispozícií aj s kolieskami 
alebo LED osvetlením

• Akrylové zrkadlá s teleskopickou
rúčkou 40 - 110 cm

• Záruka 5 rokov



Ochrana káblov - otvorená

Ochranná rampa zabezpečuje prejazd vozidiel bez poškodenia 
káblov a trubiek.

• Vyrobené z PVC / gumy
• Trvácny materiál pre dlhodobé 

využitie
• Obsahuje tri kanáliky 

pre umiestnenie káblov - 2 x 20 mm, 
1 x 40 mm

• Nosnosť 40 ton

Ochrana káblov - polkruhová

Ochranná rampa zabezpečuje prejazd vozidiel 
bez poškodenia káblov a trubiek.

• Vyrobené z gumy, obsahuje 
žltý reflexný prvok

• Obsahuje dva kanáliky 
pre umiestnenie káblov - 2 x 75 mm

• Do interiéru aj exteriéru
• Vysokokvalitný materiál odoláva 

aj v chladnom počasí, neláme sa,
neodopína spoje

• Možné vzájomne spájať
• Nosnosť 40 ton
• Rozmery: 30 cm x 83 cm, 

68 cm x 83 cm
• Farby: čierna, žltá

PRODUKT FARBA ROZMERY VÝŠKA
Polkruh čierna 120 cm x 21 cm 65 mm
Polkruh žltá 120 cm x 21 cm 65 mm
Polkruh žltá 150 cm x 21 cm 65 mm



Parkovacia zábrana

Nájazdové rampy

Parkovací organizér usmerňuje parkovanie vozidiel 
alebo ich zastavenie.

• Parkovacia gumová zábrana 
s reflexným žltým prvkom

• Jednoduchý a ľahký spôsob 
organizovania parkovacích miest

• Zabraňujú nárazu vozidiel,
zabezpečujú ich zastavenie

• UV stabilný, vysokokvalitný materiál
• Pre interiérové 

alebo exteriérové použitie
• Môžu byť namontované aj 

na budovy ako protinárazová 
ochrana

Rampy zabezpečujú plynulý prejazd vozidiel a motocyklov 
na obrubníky alebo vyvýšené miesta.

• Nájazdová rampa 
vyrobená z gumy

• Čierna farba, žltý výstražný
prvok

• Trvácny materiál 
pre dlhodobé využitie

• Obsahuje dva kanáliky 
pre pretečenie vody alebo 
umiestnenie káblov - 1x 30 mm 
a 1x 25 mm

• Nosnosť 40 ton

www.elitmat.sk

PRODUKT DĹŽKA ŠÍRKA VÝŠKA POČET OTVOROV
Zábrana 87 cm 15,2 cm 10,2 cm 2
Zábrana 182 cm 15,2 cm 10,2 cm 4

PRODUKT ROZMERY VÝŠKA
Rampa 60 cm x 36 cm 15 cm
Rampa 60 cm x 30 cm 10 cm



Spomaľovač

Dopravná zábrana zabezpečujúca zníženie rýchlosti vozidiel.

• Vyrobené z gumy
• Spájateľný produkt
• Nosnosť 40 ton
• Dostupné v žltej alebo čiernej farbe
• Dostupné v dvoch výškach:

50 mm - odporúčaná max. rýchlosť
prejazdu 20 km/h
75 mm - odporúčaná max. rýchlosť 
prejazdu 10 km/h)

• Použiteľné za každého počasia
• Vyrobené z polyuretánu
• Izoluje a chráni kabeláž aj osoby
• UV stabilizované
• Nevodivý materiál
• Nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
• Nosnosť 4,5 t na nápravu
• Na vyžiadanie ochrany káblov 

v iných tvaroch, nosnostiach

Odolný systém poskytujúci ochranu káblom počas prechádzania chodcov, 
vozidiel alebo ťažkých zariadení. S troma alebo piatimi kanálikmi.

PRODUKT ROZMERY ŠÍRKA KANÁLA FARBA
Grip Guard 3CH 46 x 91 x 6 cm 5,72 cm žlto-čierna
Grip Guard 5CH 42 x 91 x 6 cm 3,18 cm žlto-čierna

PRODUKT DĹŽKA ŠÍRKA VÝŠKA
Stredový kus 50 cm 40 cm 75 mm / 50 mm
Koncový kus 20 cm 40 cm 75 mm / 50 mm

Káblové prechodky Grip Guard
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Magnetická vysúvateľná bariéra

Dočasná pomôcka pre oddelenie priestorov. Magnetický držiak 
s vysúvateľným popruhom je zakončený magnetickým prvkom na uchytenie.

• Popruh so šírkou 5 cm 
a dĺžkou 4600 mm

• Akrylový držiak s troma 
magnetickými upevneniami 
(každý s intenzitou 90 N)

• Vysúvateľná páska 
s výstražným šrafovaním

• Páska ukončená magnetom
• Dostupné v čierno-žltej 

alebo červeno-bielej farbe

• Pevný materiál, stabilná podstava
• Vyrobené z polyetylénu
• Ľahké skladovanie pomocou

úložných regálov
• Regál je pozinkovaný a stohovateľný,

možnosť uložiť až 15 kusov

Bariérové ploty sú rýchlym riešením pre ohraničenie prekážok.
Jednoduchá inštalácia do rovných línií alebo uhlov.

Skladacie bariérové ploty

PRODUKT ROZMERY FARBA
Magnetický držiak 118 cm x 143 cm x 85 mm čierno-žltá
Magnetický držiak 118 cm x 143 cm x 85 mm červeno-biela

PRODUKT ROZMERY FARBA
Bariérový plot 200 cm x 100 cm x 5 cm biela s reflexnou fóliou
Bariérový plot 200 cm x 100 cm x 5 cm žltá s reflexnou fóliou
Bariérový plot 200 cm x 100 cm x 5 cm šedá
Prenosný regál 170 cm x 82 cm x 125 cm -



Rozpínacie brány

Oceľové, rýchlo rozložiteľné bariéry ohraničujú nebezpečné priestory. 
Pre interiérové použitie, šetria úložný priestor.

• Rozpínacia oceľová konštrukcia
• TÜV certifikované
• Výška 1.050 mm
• Dostupné vo viacerých prevedeniach:

s kolieskami alebo bez koliesok, 
upevnenie na stenu, s oceľovým
stĺpom pre pevnú fixáciu o podlahu,
stĺp s prenosnou podstavou

• Pre ľahšiu manipuláciu si vyžiadajte
bariéru priamo s prenosným vozíkom,
dĺžka každej strany až 2 m, možnosť
natočenia o 180°

PRODUKT DĹŽKA FARBA
Rozpínacia brána 3 600 mm čierno-žltá, červeno-biela
Rozpínacia brána 4 000 mm čierno-žltá, červeno-biela
Rozpínacia brána - vozík 2 x 2 000 mm čierno-žltá
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Oceľové čistiace rohože

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Modul mriežky 79,3 cm x 60 cm 50 mm sivo-modrá
Nábehová hrana 79,3 cm x 100 cm 50 mm sivá
Nábehová hrana 60 cm x 100 cm 50 mm sivá
Rohový nábeh 100 cm x 100 cm 50 mm sivá

Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvižné vozíky, ručné paletové
vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.

• Vysoká pevnosť 
a účinnosť čistenia

• Čistiace kefky odolné voči 
opotrebeniu

• Pracovná plocha automaticky 
vyčistí kolesá 

• Vhodné na vonkajšie 
i vnútorné použitie

• Čistiace štetiny usporiadané 
do šachovnice

• Nosnosť 25 t/m2

Video
čistenia

rohoží
pre VZV
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Traffic Mat HD

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Trafic Mat HD 115 cm x 180 cm 11 mm čierna
Obojstranná páska 7,62 cm x 33 m - -

Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvižné vozíky, ručné paletové
vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.

• Propylénový koberec 
s gumeným podkladom

• Odstraňujú vlhkosť 
a nečistoty z kolies VZV

• Kolmé ukončenie umožňuje 
ukladať rohože vedľa seba 
a pokryť aj veľké plochy

• Lepiaci systém udržuje 
rohože na mieste

• Nosnosť do 6,3 tony
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Octagonal

Honeycomb

Exteriérové rohože vhodné do exteriérov s vysokou
frekvenciou pohybu.

• Vyrobené z prírodného kaučuku 
bez nábehových hrán

• Výstupky na rube rohoží umožňujú
odtok  vody spod rohože, povrch
zostáva suchý a čistý

• Vysoká hmotnosť rohoží bráni 
ich posúvaniu

• Dlhá životnosť

Exteriérové rohože vhodné do priestorov so strednou
frekvenciou pohybu. 

• Vyrobené z prírodného kaučuku 
bez nábehových hrán

• Výstupky na rube rohoží umožňujú
odtok vody spod 
rohože, povrch zostáva suchý 
a čistý

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Honeycomb 40 cm x 60 cm 16 mm čierna
Honeycomb 60 cm x 80 cm 22 mm čierna
Honeycomb 80 cm x 120 cm 22 mm čierna
Honeycomb 100 cm x 150 cm 16 mm čierna

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Octagonal 100 cm x 150 cm 23 mm čierna



www.elitmat.sk

Octoflex

Rohože vhodné do exteriérov vstupov
bez obmedzenia.

• Vyrobené z prírodného kaučuku
• Otvory na odtok vody a nečistôt
• Ľahký prejazd nákupnými vozíkmi 

a invalidnými vozíkmi

• Bez nábehových hrán, alebo 
s nábehovými hranami

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Octoflex 100 cm x 150 cm 12 mm čierna
Octoflex s nábehmi 70 cm x 90 cm 12 mm čierna
Octoflex s nábehmi 90 cm x 150 cm 12 mm čierna
Octoflex s nábehmi 120 cm x 180 cm 12 mm čierna

Rohože vhodné do vchodov extreriérov.

• Špeciálna šruktúra povrchu rohoží
zadržiava hrubé nečistoty z obuvi

• Odoláva extrémnym teplotám
a častému prechádzaniu

• Nábehová hrana sa nachádza 
po celom obvode rohože, čo
umožňuje bezbariérový prístup 
a predchádza  zakopnutiu

Soil Guard

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Soil Guard 90 cm x 150 cm 7 mm čierna



Logomat Outdoor

Rohože špeciálne navrhnuté do exteriéru. Umiestňujú sa pred vchody hotelov,
reštaurácií, obchodov, športových eventov, autosalónov, firiem. 

• Nylonová tráva
• Vhodné pre strednú záťaž 

frekvencie osôb
• Protišmykový podklad 

na nitrilovej gume
• Odolné voči UV žiareniu
• Bez obsahu PVC
• Vhodné aj k podlahovému kúreniu
• Dostupné aj bez nábehov alebo 

s drenážnymi otvormi pre únik vody
• Záruka 2 roky

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Logomat Outdoor 50 cm x 85 cm 8 mm paleta farieb
Logomat Outdoor 85 cm x 115 cm 8 mm paleta farieb
Logomat Outdoor 85 cm x 150 cm 8 mm paleta farieb
Logomat Outdoor 115 cm x 150 cm 8 mm paleta farieb
Logomat Outdoor 150 cm x 180 cm 8 mm paleta farieb
Logomat Outdoor 200 cm x 400 cm 8 mm paleta farieb
Logomat Outdoor zákaznícke 8 mm paleta farieb
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Textilné rohože
s vlastným logom
vhodné do hotelov,
reštaurácií,
obchodov a pod.

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Logomat 60 cm x 85 cm 10 mm paleta farieb
Logomat 85 cm x 115 cm 10 mm paleta farieb
Logomat 85 cm x 150 cm 10 mm paleta farieb
Logomat 115 cm x 180 cm 10 mm paleta farieb
Logomat 115 cm x 240 cm 10 mm paleta farieb
Logomat 150 cm x 200 cm 10 mm paleta farieb
Logomat 200 cm x 300 cm 10 mm paleta farieb

Logomat

• Povrch tvorí 100 % polyamidová
stáčaná priadza v nelámavej úprave

• Podklad nitrilová guma
• Zachytáva nečistoty
• Vhodné aj k podlahovému kúreniu
• Požiarna odolnosť ASTM D2859 

vyhovuje DOC-FF-1-70
• Čistenie: vysávanie, pranie 

pri teplote 60 °C
• Vlastný dizajn / zákaznícke rozmery
• Maximálna dĺžka je 7 m
• Záruka 5 rokov 

pri profesionálnej údržbe
• Záruka 10 rokov na vyblednutie farieb



Exteriérová rohož s logom alebo obrázkom na protišmykovom povrchu.
Obrázky vo vysokom rozlíšení vytlačené na termoplastickom materiáli.

• Textúrovaný protišmykový 
povrch účinne odstraňuje 
nečistoty

• 100% Nitril EXSTM kaučuk 
je odolný voči chemikáliám, 
tukom a olejom

• 80 štandardných farebných 
možností

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Logomat Impression Nitril 75 x 85 cm 3 mm paleta farieb
Logomat Impression Nitril 85 x 150 cm 3 mm paleta farieb
Logomat Impression Nitril 115 x 180 cm 3 mm paleta farieb
Logomat Impression Nitril 150 x 250 cm 3 mm paleta farieb

Logomat Impression Nitril



PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Logomat Impression HD 60 x 85 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 85 x 115 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 85 x 150 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 85 x 300 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 115 x 180 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 115 x 300 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 150 x 240 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 150 x 300 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 180 x 300 cm 4 mm paleta farieb
Logomat Impression HD 180 x 360 cm 4 mm paleta farieb

Zákaznícke rozmery na vyžiadanie (max. rozmer 180 x 360 cm)
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Logomat Impression HD

Ideálne na použitie ako protišmykové vstupné rohože a na prezentáciu
vašej firmy. Ideálne v prostredí, kde sa vyskytuje zvýšená vlhkosť.

• Odolná - hustota použitého materiálu
ho robí dostatočne odolným na to,
aby odolal hustej premávke po cho-
didlách a zároveň zoškraboval špinu a
vlhkosť z topánok, aby sa minimalizo-
valo roznášanie nečistôt

• Vysoké rozlíšenie - tkanina 
má hladký povrch, ktorý umožňuje
vysoké rozlíšenie tlače

• Ekologická - tieto rohože sú vyrobené
z PET (polyetyléntereftalátu), čo je typ
polyesterovej priadze, ktorá má 85%
recyklovaného obsahu získaného 
z plastových fliaš na nápoje

• Jednoduché čistenie - PET tkanina 
je prirodzene odolná proti zafarbeniu

• Bezpečná - odolný gumový podklad
pomáha udržiavať podložku 
na mieste, aby sa minimalizovalo
nebezpečenstvo pošmyknutia

• 56 štandardných farebných možností,
výber z hladkej alebo univerzálnej
gumenej podložky

• Určené pre vnútorné 
alebo vonkajšie použitie

• Rohože nie sú určené na použitie 
na priamom slnku, pretože by mohli
vyblednúť



Arrowtrax

Rohože vhodné do interiérov vstupov obchodov, škôl, kancelárskych 
objektov, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. 

• Povrch rohoží tvorí tkanina 
zo 100% antistatického 
polypropylénového vlákna

• Podklad je z čierneho vinylu 
(DOP free)

• Odporúčané čistenie - vysávanie
• Hustota 1200 g vlákna/m2

• Vhodné pre strednú až vysokú záťaž 
frekvencie osôb

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Arrowtrax 60 cm x 90 cm 10 mm čierna, hnedá
Arrowtrax 90 cm x 150 cm 10 mm čierna, hnedá
Arrowtrax 120 cm x 180 cm 10 mm čierna, hnedá
Arrowtrax 130 cm x 300 cm 10 mm čierna, hnedá
Arrowtrax 130 cm x 20 m 10 mm čierna, hnedá
Arrowtrax 200 cm x 20 m 10 mm čierna, hnedá
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Matwash

Prateľná rohož pre použitie v hoteloch, obchodoch, reštauráciach,
salónoch a inyćh priestoroch. Sú vhodné pri strednej záťaži a frekvecii osôb.

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Matwash 60 cm x 85 cm 12 mm paleta farieb
Matwash 85 cm x 115 cm 12 mm paleta farieb
Matwash 85 cm x 150 cm 12 mm paleta farieb
Matwash 115 cm x 180 cm 12 mm paleta farieb
Matwash 150 cm x 240 cm 12 mm paleta farieb

• Povrch sa skladá zo 100% nylónové
stáčané vláknov nelámavej úprave

• Podklad rohože tvorí 100% 
nitrilová guma

• Vhodné aj k podlahovému kúreniu
• Hmotnosť rohože 2,4 kg/m²
• Požiarna odolnosť EN13501-1
• Možnosť výroby aj 

v zákazníckych rozmeroch
• Maximálna dĺžka je 700 cm

Rohože vhodné do vchodu interiérov obchodov, škôl, kancelárskych 
objektov. Vhodná pre nízku až strednú záťaž frekvencie osôb.

• Rebrovaný povrch rohoží tvorí 
tkanina zo 100% antistatického
polypropylénového vlákna

• Hustota - 650g vlákna/m2

• Podklad - čierny vinyl (DOP free)
• Hrúbka 7,5 mm
• Odporúčané čistenie - vysávanie

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
Prisma 60 cm x 90 cm 7,5 mm čierna, hnedá
Prisma 90 cm x 150 cm 7,5 mm čierna, hnedá
Prisma 120 cm x 180 cm 7,5 mm čierna, hnedá
Prisma 120 cm x 240 cm 7,5 mm čierna, hnedá
Prisma 120 cm x 20 m 7,5 mm čierna, hnedá

Prisma



WALA Clip 6 mm

Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu
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Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,
skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• 6 mm variant - zrnitý povrch
• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
WALA Clip zrnitá 500 mm x 500 mm 6 mm čierna
WALA Clip zrnitá 500 mm x 500 mm 6 mm antracit
WALA Clip zrnitá 500 mm x 500 mm 6 mm šedá



WALA Clip 15 mm

Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,
skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• 15 mm variant v dvoch 

povrchových úpravách - hladká 
a protišmyková R11

• Možnosť dokúpenia nábehov, 
rohov a soklov

• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm čierna
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
WALA Clip protišmyková 445 mm x 445 mm 15 mm čierna
WALA Clip protišmyková 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
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Vhodné aj pre nerovné povrchy



WALA lepená 10 mm
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Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu
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Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,
skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Bez prerušenia výrobného 

procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• Dostupné v dvoch povrchových

úpravách - hladká a protišmyková R11
• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení

• Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane 
lepidiel, stužovačov, tesniacich pásikov 
a iných komponentov na vyžiadanie

• Minimálny odber od 50 m2

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
WALA hladká 500 mm x 500 mm 10 mm čierna
WALA hladká 500 mm x 500 mm 10 mm antracit
WALA hladká 500 mm x 500 mm 10 mm šedá
WALA protišmyková 500 mm x 500 mm 10 mm čierna
WALA protišmyková 500 mm x 500 mm 10 mm antracit
WALA protišmyková 500 mm x 500 mm 10 mm šedá

Video
lepenia

podlahových
dlaždíc



Ergo Deck

Ergonomické dlaždice na priemyselné použitie s vysokou záťažou 
do suchého, mokrého a olejového prostredia.

• Ergonomické podlažie 
na podlahu

• PVC dlaždice (otvorené/plné)
bez silikónu 

• Ľahko rozložiteľné v prípade 
zmeny pracovísk

• Rozmer dlaždice: 46 cm x 46 cm
• Horľavosť MVSS 302: „A” Rating
• Ergo Deck GP aj v iných farbách
• Teplotný rozsah: -18 až + 49 °C
• Hrúbka 22 mm
• Záruka 3 roky
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Diamond Plate Spongecote

Výroba
zákazníckych
rozmerov



Ergonomické rohože vhodné do suchého a mierne olejového 
priemyselného prostredia s vysokou záťažou.

• Vyrobené z prémiovej nitrilovej 
gumy (nitricell)

• Predskosené hrany zabezpečujú 
perfektnú  priľnavosť na podlahu

• Olejuvzdornosť
• Kompresný efekt
• 20 % viac peny než podobne 

vyzerajúce rohože
• Úprava rohoží na mieste podľa potreby 
• Možnosť výroby atypických 

rozmerov na mieru v U.S.
• Aj s protišmykovým povrchom 

GritShield
• Dostupné aj v hrúbke 24 mm
• Záruka 4 roky

www.elitmat.sk

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA STANDARD/ULTRASOFT FARBA
DP Spongecote 61 cm x 91 cm 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote 91 cm x 152 cm 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote 61 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote 91 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote 122 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote 152 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote 183 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote zákaznícke rozmery 14 mm / 24 mm čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS

Novinka WOW finish - možnosť pridania spodnej lepivej vrstvy, 
ktorá zabraňuje posúvaniu rohoží v prašných alebo šmykľavých priestoroch
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Napomáha pracovať v optimálnej výške, čím uľahčuje prácu 
zamestnancom a znižuje riziko úrazov.

• 100% recyklovaný polypropylén 
a hliníková konštrukcia

• Nosnosť 180 kg na dlaždicu
• Kompatibilný s ergonomickými 

rohožami 
• V prípade potreby môžu byť 

platformy použité znova a znova
• 3 druhy povrchov: Smooth, Open 

a Diamond plate
• Plne prispôsobiteľné pracovisku
• Dostupné výšky: 10, 20 a 30 cm
• Ľahká inštalácia a manipulácia
• Doplnkové príslušenstvo: bočnice, 

nájazdové rampy, protišmykové 
pätky, kotvy, zábradlia

• Pomáha predísť zdravotným 
problémom ako je muskuloskeletárna
porucha na pracovisku

Plošinový systém

ERGONOMICKÁ
FLEXIBILITA

PEVNÝ
POVRCH
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ŠETRÍ ČAS

ZNIŽUJE NÁKLADY

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

REDUKUJE ZRANENIA
PREDTÝM

POTOM
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Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk
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Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz

Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at
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Naše referencie:

www.elitmat.eu


