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Gyártási és logisztikai megoldások

Bejárati szőnyegek

Tisztító szőnyegek targoncákhoz

Padlójelölés

LED-jelzőfény

Ipari PVC-padló

Ergonomikus szőnyegek

Ütközés elleni védőkorlátok



Az Elitmat az ergonomikus 

szőnyegek, ipari jelölések,

tisztítózónák és biztonsági elemek 

átfogó választékát kínáló 

szállítója.

Fokozott hangsúlyt helyezünk 

a biztonságos és ergonómiai

munkakörnyezetre, amely számos

előnnyel jár az alkalmazottak

és a munkáltató számára 

egyaránt.

ELITMAT - Az Ön partnere az ipari és ergonomikus szőnyegek terén.

Elitmat csapatunk megtervezi 

az optimális, testre szabott szőnyeg /

padló megoldást, tetszőleges 

alakban és méretben, bármilyen

munkakörnyezethez.

Telepítés a gyártási

folyamat során

Miért az

ELITMAT?

TANÁCSADÁS ÉS TELEPÍTÉS
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A szőnyegek kimutatható 

Az ergonomikus szőnyegek segítik 

az ember izmait, hogy megfeszüljenek

és ellazuljanak állás közben, ezáltal

serkentik a vérkeringést.

Miközben az ember kemény 

felületen áll, az izmai sokkal jobban

megfeszülnek és nagymértékben 

gátolják a vérkeringést, ami sokkal gy-

orsabban előidézi a fáradtság érzését.

A fáradtság elleni szőnyegek 

rugalmasságuknak köszönhetően

folyamatos vérkeringést biztosítanak.

Az izmok természetesen alkalmazkodnak

a szőnyeg összenyomódásához állás

közben, ami biztosítja a vérkeringés 

szabályozását.

Számos szakmai tanulmány

igazolta a fáradtság 

elleni szőnyegek

hatékonyságát, 

amelyek kedvező 

tulajdonságaiknak

köszönhetően 

50% kal csökkentik 

a fáradtságot 

és egyben

megelőzik 

az elégtelen 

vérkeringésből adódó

fájdalomérzetet.

A kemény padlókhoz
képest akár 50%-kal
is csökkentik 
a fáradtságot

Serkentik 
a vérkeringést az 
alsó végtagokban

Megakadályozzák az 
izmok, a lábfej és a hát 
alsó részének fájdalmát 
és érzékenységét

Hogyan működnek az ergonomikus szőnyegek valójában?



Ipari padlójelölések

A Durastripe egy gyors és egyszerű padlójelölő rendszer. A Peel & stick (lehúzás 

és felragasztás) módszert széles és tartós termék-, méret- és színválaszték jellemzi.

• Hosszú élettartamú padlójelölések

• Egyszerű és gyors telepítés a Lehúzás

és felragasztás (peel & stick) módszer

alkalmazásával

• Felesleges állásidő és anyagszáradás

nélkül

• Erős, alkalmazkodó ragasztó, amely

texturált felületekre is ideális

• Ellenáll a rendszeres tisztításnak

• Tartós, nem fakuló színárnyalatok

• Jó láthatóság – színvariációk 

a logisztikai, munka- vagy 

raktárterületek megkülönböztetésére

• Ideális eszköz az 5S-hez vagy 

az Six Sigma-hoz

• Teljesen testre szabható a saját 

formáira, méreteire, színeire, 

szövegeire vagy grafikáira

X-treme Supreme V Mean Lean Multiflex Cold Storage

Új padló kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló

Öntött/Epoxi kiváló kiváló kiváló nagyon jó kiváló

Nem öntött OK kiváló jó OK OK

Kopott/recézett nem megfelelő jó nem megfelelő nem megfelelő nem megfelelő

Egyenetlen nem megfelelő nagyon jó OK nem megfelelő nem megfelelő

Olajos OK kiváló OK jó kiváló

Nedves OK jó OK jó kiváló 

X-treme Supreme V Mean Lean Multiflex Cold Storage

Targonca átmenet kiváló jó nagyon jó jó jó

Csúszás/fordulás kiváló OK nagyon jó OK jó

Raklap húzás / tolás nagyon jó jó kiváló OK jó

Fagyasztó nem megfelelő nem megfelelő nem megfelelő nem megfelelő kiváló

Durastripe útmutató

A padló ÁLLAPOTA / a szalag megfelelősége

Munkakörnyezet / a szalag megfelelősége
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X-treme

• Nagy ellenálló képességű szalag 

sima, szilárd és fényes felülettel

• Könnyű tisztítás és karbantartás

• Ideális új, sima és epoxi padlókhoz

• A kemény lesarkított élek védelmet

nyújtanak a szalagkopás, valamint 

a raklapok tolása és elfordítása ellen

• Szabványos szélességek: 5 cm, 

7,5 cm, 10 cm

Multiflex

• A Durastripe első nemzedéke, 

amelyet területek kijelölésére

használnak gyenge vagy közepes 

forgalomban

• Szabványos szélességek: 5 cm, 

7,5 cm, 10 cm

Supreme 

& Supreme Hazard

• Sorozatának legsokoldalúbb 

változata, mely ötvözi az anyag 

ellenállóképességét és felületi 

alkalmazkodóképességét

• Agresszív ragasztó kevésbé sima 

és tökéletes padlókhoz

• A lesarkított élek védelmet nyújtanak

az oldalsó sérülésekkel szemben

• A Supreme kialakítás a méretek 

és felhasználási módok legszélesebb

választékát kínálja

• Ebből az anyagból személyek átkelésére

szolgáló járdákat is készítenek

• Szabványos szélességek: 5 cm, 7,5 cm,

10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

Mean Lean

• Sima fényes szalag a legalacsonyabb

profillal az összes Durastripe változat

közül

• Sima, új és epoxi padlókhoz használják

• Könnyű tisztítás és karbantartás

• Ellenáll a szalag gyűrődésének 

a targoncák áthaladásakor

• Szabványos szélességek: 5 cm, 

7,5 cm, 10 cm

Outdoor

• Külső használatra kiválóan 

alkalmas szalag

• Különösen ajánlott sima felületekre,

például üvegekre vagy ajtókra

• Szabványos szélességek: 5 cm, 10 cm

X-TREME

SUPREME V  | COLD STORAGE  | OUTDOOR

*A színek nem feltétlenül egyeznek

a termék aktuális színével. 

MEAN LEAN

Színskála
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Cold Storage

• A szalag kivételes tulajdonságokkal

rendelkezik, különösen hideg és

nedves környezetben

• Tulajdonságait -40°-ig őrzi meg

• A lesarkított élek ellenállnak 

a mozgó raklapoknak is

• Szabványos szélességek: 5 cm, 10 cm

In Line Priting

• Önhivatkozási szalagok - teljesen

testre szabható

• Two-Colors változatok, azaz 

tájékoztató szöveg színes háttéren

vagy Full-Colors, amely bármilyen

színt, szöveget, hátteret 

és színváltozatot tesz lehetővé

• Szabványos szélességek: 5 cm, 

7,5 cm, 10 cm

Glow

• Ideális megoldás áramkimaradás 

esetén a menekülési útvonalak

megközelítéséhez

• Sima és egyenetlen padlókra 

egyaránt alkalmas

• Szabványos szélesség: 10 cm belül

világító csíkkal - sz. 0,6 cm, 2,5 cm

vagy 2,5 cm, tájékoztató szöveggel

DuraStripe Cleaner

• 2 l térfogatú tisztítószer a padló

tisztítására a szalagok felhelyezése

előtt, valamint a használat közbeni

tisztítására

• Javasolt arány a padló 

szennyezettségétől függően



Ipari padlójelölések - alakok
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Ipari padlójelölések - alakok
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Durastripe padlójelölések

Népszerű figyelmeztető jelzések sokféle típusban, méretben, illetve 

saját tervezésű testreszabott kivitelezésben is.

Az alábbi útjelzések közül választhat:

• STOP

• Háromszög alakú jelzések

• Közlekedési figyelmeztető táblák

• Kör alakú biztonsági jelzések

• Téglalap alakú jelzések

• Ajtó- vagy irányjelzés

Igény szerint teljes katalógus.



Csúszásgátló lemezek és profilok

Növelik a tapadást lejtős felületeken, lépcsőkön és egyéb 

csúszásveszélyes területeken.

• Lapos alumínium lemezek és profilok

csúszásgátló felülettel

• Több szemcseméret vagy szín 

közül választhat

• Egyszerű és gyors telepítés

• Igényes felületekre, mint például fa,

szőnyeg, beton vagy egyéb

felületekre alkalmas

• Vastagság 1,5 mm

• Előre fúrt rögzítő furatok

• Korrózióálló

Csúszásgátló figyelmeztető profilok lépcsőkhöz, 

lépcsőfokokhoz vagy emelvényekhez.

• Csavaros vagy öntapadó profilok

közül választhat

• Több szemcseméret vagy szín közül

választhat

• Kiegészítő figyelmeztető csík 

az előlapon a láthatóság javítása

érdekében

• Vastagság 3 mm

• Lekerekítés 31 mm

• Testreszabott méretek 

max. hossz 1450 mm

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG

Csúszásgátló lemezek 114 x 635 mm 1,5 mm

114 x 1000 mm 1,5 mm

Csúszásgátló profilok 120 x 635 x 45 mm 1,5 mm

120 x 1000 x 45 mm 1,5 mm

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG

Profilok lépcsőszegélyekhez 53 mm x 610 mm 3 mm

Profilok lépcsőszegélyekhez 53 mm x 800 mm 3 mm

Profilok lépcsőszegélyekhez 53 mm x 1000 mm 3 mm

Alumínium profilok lépcsőszegélyekhez



TERMÉK MÉRETEK SZÍN

Easy Clean 2,5 cm x 18,3 m különböző

Easy Clean 5 cm x 18,3 m különböző

Easy Clean 7,5 cm x 18,3 m különböző

Easy Clean 10 cm x 18,3 m különböző

Easy Clean 15 cm x 18,3 m különböző

Easy Clean kérésre más méretben is különböző
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Adaptív szalagok

Csúszásgátló adaptív szalag alakítható alumínium fóliával tökéletesen 

alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez, például hullámlemezekhez

• Az optimális alkalmazás 

gumikalapács vagy nyomóhenger

használatával érhető el

• Különösen alkalmas egyenetlen,

érdes és profilozott felületekre

• Lapok hornyokkal, könnycseppekkel

és hullámlemezekkel

• Téglapadlók

• Jellegzetes szerkezetű burkolólapok

• Kül- és beltéri használatra

• Csúszásgátló felület R13

Az Easy Clean csúszásgátló, könnyen kezelhető szalag megfelelő 

megoldás nedves helyekre és jó minőségű felületű padlókra.

• Csúszásgátló felület dombornyomott

vinil anyag segítségével

• Megfelelő csúszás elleni védelem 

R10 (BGR 181)

• Beltéri használatra

• Taszítja a szennyeződést, szappannal

és vízzel könnyen tisztítható

• Olyan területeken használják, ahol 

az emberek mezítláb járnak,

lakóterekben, sportlétesítményekben

• Rendkívül rugalmas, élek körüli 

hajlításra is alkalmas

Higiéniai szalagok

TERMÉK MÉRETEK FARBA

Conformable 2,5 cm x 18,3 m fekete, sárga, fekete-sárga

Conformable 5 cm x 18,3 m fekete, sárga, fekete-sárga

Conformable 10 cm x 18,3 m fekete, sárga, fekete-sárga

Conformable 15 cm x 18,3 m fekete, sárga, fekete-sárga

Conformable kérésre más méretben is fekete, sárga, fekete-sárga



LED jelzés

A rendszer tartozékai

• Figyelmeztető jelzés 30 cm 

vagy 60 cm

• Választható egyoldalas / kétoldalas,

kocka a többirányú forgalom 

LED-es jelölésére

• 12V kábel vezeték

• 6 Amp tápegység

• Jelvevő és jeladó

Saját grafika/piktogram lehetőség
Tekintse meg

az egyes LED-jelzések

rövid videó

bemutatóit

Figyelmeztető rendszer, amelyet a munkahelyi biztonság növelésére terveztek. 

A LED-jelölést arra tervezték, hogy mérje, rögzítse a gyalogosok vagy járművek

mozgását, és figyelmeztesse a többi közlekedőt.
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A LED-jelzések érzékelő és kinetikus változatban

kaphatók. A mozgásérzékelő a legforgalmasabb

helyekre van telepítve, mozgáskor jelet küld 

az LED jelzésnek.

A kinetikus jelzéshez meg kell nyomni a jelzőpontot,

kinyitni a kaput, ajtót, vagy más módon aktiválni 

a jelzést.



Elektronikus ütközésgátló

Professzionális berendezés, amelyet úgy alakítottak ki, hogy az ügyfelek időt 

és pénzt takarítsanak meg a sérült átjárófuratok javításával kapcsolatban.

• Egyedülálló eszköz, amely biztosítja

az épületen belüli nyílások védelmét,

ahol ipari kapuk, rakodó rámpák,

aluljárók vagy egyéb átjáró nyílások

vannak, amelyeket targoncák 

és alapozó tornyok áthaladására

használnak.

• Az akadályt a nyílás vagy a kapu elé 

a nyílás felső szélének szintjén kell 

felszerelni

• A készülék érzékenysége és 

a figyelmeztető hangjelzés 

időtartama a beépítési feltételeknek

és a tér jellegének megfelelően 

állítható be, így a targonca vagy 

a töltő berendezés kezelője időben

reagálni tud.

Videó az elektronikus

ütközésgátló

használatáról 

a gyakorlatban

• Akadályba való ütközés esetén 

automatikusan működésbe lép 

a hang- és fényjelzés, amely 

figyelmezteti a targonca és a töltő

berendezés kezelőjét, hogy a kar és 

a rakomány magassága meghaladja 

a kapu vagy az átjáró nyílás 

magasságát.

• Az akadály ellenálló anyagokból áll, 

az érzékeny elektronikus alkatrészek

sérülés ellen védettek

Átjárófuratok védelme
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Védőprofilok

Gyártási területekre alkalmas, ahol ütközésveszély áll fenn.

• Poliuretánból készült figyelmeztető

védőprofilok

• Elnyelik az ütéseket

• Személyek és termékek védelmére

egyaránt alkalmas

• Kérésre ESD változatban is elérhető

• Szabványos 1 m, 5 m vagy 

tetszőleges hossz

A figyelmeztető 

és védőprofilok 

szerkezete
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• Gyártás Európában - Dánia
• logisztikai központ Peine,

Németország - az optimális
és gyors szerviz és az egész
világra kiterjedő szállítás
érdekében.

• Saját gyártású rugalmas
ütközésvédelem

• A rugalmas anyag deformálódik
és ütközés után
visszanyeri eredeti alakját

• Kül- és beltéri használatra
egyaránt alkalmas

• 100%-os újrahasznosítás
• Egyszerű telepítés - rögzítőanyagot

tartalmaz
• Jelentősen minimalizálja

a karbantartási költségeket
• Egyedi igényeknek

megfelelő termékváltozatok
• Személyre szabható termékek

RUGALMAS ÜTKÖZÉSVÉDELEM



Biztonság 
Ez minden 

ágazatban közpon�
téma. Megfelelő
használat melle�
gondoskodik
az emberek és
a gépek számára.
Ennek az innova�v,
polie�lénből készült
ütközés elleni
védelemnek számos
döntő előnye van az
acéllal szemben:

Rugalmasság
Költséghatékony
Az ütközést

A polie�lén 
megbízhatóan elnyeli
a targoncák és ipari
targoncák ütközési
energiáját, és azonnal
elnyeli azt, amint
a jármű elhagyja
az ütközés helyszínét.

Éle�artam
Az acéllal

ellentétben
a polie�lén nem
rozsdásodik, így
hosszabb
az éle�artama.

követően a környezet
és a járművek
sértetlenek maradnak,
ami jelentősen
csökken�
a karbantartási
költségeket.

Az ütközésszöggel kapcsolatos adatok
Az általunk megadott maximális ütközési terhelések (joule)
90° os beesési szögre vonatkoznak. Minél kisebb a beesési szög,

annál nagyobb a maximális ütközési terhelés.
Az ütközési szög ezért fontos szerepet játszik a d-flexx termékek kiválasztásában.
Fontos döntési kritérium, hogy az alkalmazott ipari targoncák párhuzamosan vagy
az akadállyal szemben mozognak-e.

Ezenkívül figyelembe kell venni a targonca teljes tömegét is.
Minél nehezebb ipari targoncákat használnak, annál
masszívabbnak kell lennie az ütközésvédelemnek.
Örömmel támogatjuk Önt és segítünk az igényeinek
megfelelő termék



ELLENŐRZÉSI FOLYAMAT

d-flexx - Bízzon a tesztelt biztonságban!

A d-flexx fejlesztői számára a biztonság a legfontosabb. Emiatt a d-flexx
sorozatú termékeket teszteltük.

egyszerű és hatékony előnyei
Az ütközésálló termékek

 Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas

 Egyszerű telepítés - a szerelési tartozékok a csomagolás része

 A javítási és karbantartási költségek minimálisra csökkentése

 Sokoldalú alkalmazás - gyártás, raktározás, logisztika

 Igényeinek megfelelő hosszúságok állnak rendelkezésre az Ön igényei szerint
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A d-flexx „Alfa” polclábak rugalmas védelme innovatív védelmet jelent
a nagy terhelésnek kitett polcok számára. Az egyszerű telepítés nem
igényel további szerszámokat, így gyors használatot és könnyű kezelést
tesz lehetővé.

A polcláb védő közvetlenül a védendő polc lábára pattintható. Mivel nem
szükséges a padlóhoz rögzíteni, ütközés esetén védett.

A d-flexx „Alfa” polclábvédő három különböző magasságban kapható.

alacsony
ütéscsillapítás

„ALFA“A“AA



A rugalmas d-flexx „Bravo” pillérek felfogják az ütközési
energiát. A feldolgozott polietilénnek köszönhetően
ütközéskor sem az oszlopok, sem a jármű nem sérül meg.

Szilárdságának és jó láthatóságának köszönhetően
 az oszlop ideális parkolókba, bejáratokba és a gyalogos
zóna elválasztására.

A d-flexx „Bravo” pillérek 200 mm átmérőben és 516 mm
I 760 mm I 760 mm I 1200 mm magasságban kaphatók.

A rögzítőanyag a szállítás része.

„B
RA

VO
” 

RU
GA

LM
AS

 P
IL

LÉ
R

„BRAVO“

nagyfokú 
ütéscsillapítás

CSÚSZTATHATÓ HORGONYLAP
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„GOLF“

A d-flexx „Golf” rugalmas polcvédő korlátok kívül-belül egyaránt védik a polcokat. A beszerelés
után a sorompó nem érintkezik közvetlenül a nagy teherbírású polccal. Ez lehetővé teszi, hogy
a végvédő elnyelje az ütközési energiát.

A költséges és időigényes karbantartás minimálisra csökken, mivel a mozgatható
csuklópántok elnyelik az ütközés energiáját. A dupla polcos védelmet nehéz raklapemelő
targoncák bejáratához tervezték.

A rögzítőanyag a szállítás része.

rendkívüli 
ütéscsillapítás

„GOLF“

„GOLF“



A d-flexx „Delta” rugalmas biztonsági sorompó a gyalogos és gépkocsiforgalmi zónák
hatékony elválasztási módja. A moduláris rendszer testreszabott megoldást tesz lehetővé
 az egyedi vágások elkészítéséhez.

A rögzítőanyag a szállítás része.

Kompatibilis a „Juliet” szárnyas kapuinkkal (10. és 11. oldal).
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„DELTA“ CSÚSZTATHATÓ HORGONYLAP
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A „Delta” biztonsági sorompó mellett a „Delta”
sorompó két változatát kínáljuk, négy válaszfallal
1200 mm és 1600 mm magasságban.

Az 1200 mm magas és négy válaszfallal
rendelkező "Delta" sorompó nagyobb
védelmet nyújt a padlótól mért alacsonyabb
magasságnak köszönhetően, ami mindössze
329 mm.

„DELTA” PILLÉRVÉDELEM,
MAGASSÁG 1200 mm

„DELTL AATT ““AA

„DELTA” 
MAGASS

„DELTA“



A „Juliet” szárnyas kapu integrálható a „Delta” vagy „Echo”
rendszerünkbe. Azonban egyedileg is telepíthető
„Delta” vagy „Echo” pilléren.

A rögzítőanyag a szállítás része.

1500 mm-es hossztól a „Juliet” szárnyas kapunk
kerekes kivitelben is elérhető.
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„JULIET” KAPU +
„DELTA” KÖZPONTI PILLÉR
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T- 90° pillérKözpon� pillér Sarokpillér 90° bal Sarokpillér 90° jobb Korlátpillér

„JULIET” KAPU +
„DELTA” KÖZPONTI PILLÉR

HIDRAULIKUS
CSUKLÓPÁNTOK
HASZNÁLATA

  AJTÓÜTKÖZŐ

„JULIET” KAPU+
„ECHO” KORLÁTPILLÉR



A rugalmas d-flexx Plus „Echo” forgalmi sorompó a d-flexx „Charlie” és „Delta”
modulok kombinációja. A Plus forgalmi sorompó alsó részén elhelyezett kiegészítő
modulnak köszönhetően a gyalogos zónák további védelmet élveznek.

A rögzítőanyag a szállítás része.

Kompatibilis a „Juliet” szárnyas kapuinkkal (10. és 11. oldal).
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A rugalmas d-flexx „Lima” forgalmi sorompó a d-flexx „Delta” és „Hotel” modulok kombinációja.
A forgalmi sorompó alsó részén elhelyezett kiegészítő moduloknak köszönhetően
a nehéztehergépjármű-forgalomban is használható.

A rögzítőanyag a szállítás része.

CSÚSZTATHATÓ HORGONYLAP

rendkívüli 
ütéscsillapítás



A rugalmas d-flexx „Charlie” és „Hotel” forgalmi akadályok optimális védelmet nyújtanak
a gépek, a készletek és az alkalmazottak számára.

Az egyszerű és gyors telepítésnek és az egyedileg beállítható hosszúságnak
köszönhetően gyorsan és egyszerűen elválasztható az átjáró út a munkaterülettől
vagy a gyalogos zónától. A pillérek hasznos kiegészítők a forgalmi sorompók végén.

A rögzítőanyag a szállítás része.
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rendkívüli 
ütéscsillapítás

CSÚSZTATHATÓ
HORGONYLAP

Kép:
„Charlie” korlátpillér

Kép:
„Hotel” korlátpillér

„HOTEL“

„CHARLIE“

„CHARLIE“ „HOTEL“
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A rugalmas d-flexx „Papa” magasságkorlátozás optimális megoldás kocsibeállókhoz
és kapukhoz, valamint más, alacsony szabad magasságú területek megjelölésére.
Ez a szilárd szerkezet lehetővé teszi a hosszú távú ipari felhasználást, és ezáltal csökkenti
a karbantartási költségeket.

A feltűnő szín figyelemfelkeltő tényezőként hat. Az előre összeszerelt termék telepítése
a szállítás részét képező felfüggesztő rendszer segítségével történik,
amely mennyezetre vagy más szerkezeti elemekre szerelhető. 
A rögzítőanyag a szállítás része.



A rugalmas d-flexx „Foxtrot” védőkerítések gyors és egyszerű megoldást jelentenek
a munkazónák és az átjáró utak elválasztására.

Ez a termék előre összeszerelt állapotban kerül forgalomba, és további összeszerelés
nélkül is telepíthető. A külső oldalon egy további fogantyú található a védett felületek
kiterjesztésére.

A rögzítőanyag a szállítás része.
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CSÚSZTATHATÓ HORGONYLAP
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A rugalmas d-flexx „Kilo” védőkerítés gyorsan elválasztja egymástól
a munkaterületeket és a forgalmat.

Ez a termék előre összeszerelt állapotban kerül forgalomba, és további összeszerelés
nélkül is telepíthető. A külső oldalon egy további fogantyú található a védőfelületek
kiterjesztésére.

A rögzítőanyag a szállítás része.

rendkívüli 
ütéscsillapítás

„KILO“



A d-flexx „Mike” rugalmas akadály ideális, a falak és a szerelősorok körül
telepített termék, amely megvédi a padlófelületet az ütközéstől.

A kerek forma lehetővé teszi az ütközés erejének elnyelését, amikor a targonca nekiütközik
az akadálynak. Útmutatóként szolgál az egész telepítési területen. A „Mike” szegély
a legtöbb d-flexx termékünkkel kombinálható, így átfogó biztonsági megoldást hoz létre.

Más termékeinkhez hasonlóan a „Mike” is polietilénből készült, hogy elnyelje az ütés
erejét, majd visszanyerje eredeti alakját. A „Mike” profilt csak két csavar rögzíti.
A járdaszegély ezért egy költséghatékony megoldás az ütközések megelőzésére
a padlófelületen
 
A rögzítőanyag a szállítás része.

A „Mike” padlóvédő profil akadálymagassága 140 mm.
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Az „Oscar” tolókapu optimális megoldást jelent azokon a területeken, ahol nem használható
forgókapu. Az „Oscar” polietilénből készül és moduláris korlátrendszerekben vagy szabadon
álló kapuként használják.

Az „Oscar” „Echo” és „Delta” moduláris rendszereinkkel használható
(3 és 4, egyenként 1200 mm magas sáv). A gyárilag felszerelt fogantyúknak köszönhetően
az „Oscar” használata nagyon egyszerű, és biztonságos hozzáférést biztosít a raktárhelyekhez.

Az összeszerelési anyag a szállítás része.

„OSCAR“



A rugalmas d-flexx Dock Gate „November” kapu tökéletes termék a be- és
kirakodási zónák biztonságának megteremtésére.

A mindennapi használat során a d-flexx Dock Gate egyszerű kezelhetőségével tarol.
Egy személy nyithatja és zárhatja - könnyen és erőfeszítés nélkül.
A beépített biztonsági rugó megakadályozza, hogy az akadály kereszttartója hirtelen
lesüllyedjen vagy leessen, így biztosítva a biztonságos használatot.
Más d-flexx termékeinkkel kombinálva teljes akadályt képeznek.

Más termékeinkhez hasonlóan a „November” is polietilénből készült, hogy elnyelje
az ütés erejét, majd visszanyerje eredeti alakját. A kapu előre összeszerelt állapotban
van, a rögzítőanyag a szállítás részét képezi.
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NYOMÓS INDOKOK A RUGALMAS AKADÁLYOK MELLETT

A d-flexx rugalmas, képlékeny polimer anyagból áll. Ütközés után visszanyeri eredeti alakját.
A védelem érintkezés után azonnal helyreáll.

2. Deformálódó polimer anyag

A d-flexx rugalmas anyagán keresztül nyeli el az ütközés által generált energiát.
Ez hatékonyan megakadályozza a rögzítőelemek kihúzását.

3. Magas energiaelnyelő képesség

A d-flexx teljesen színezett polimer anyagból áll. Nincs festés, nincs festék, nincs rozsda
és nincsenek idegen részecskék.

5. Nincs rozsda – nincsenek idegen részecskék

A d-flexx megakadályozza a csúnya karcolásokat és horpadásokat a targoncán és padló
szállítószalagon. Deformálható anyaga és lekerekített kialakítása véd a sérülésektől.

4. Nincs kár a targoncákon és a padlós szállítószalagokon

A feltűnő fekete-sárga színárnyalat biztosítja a jó láthatóságot. Mutassa be a látogatóknak
a kiválóan és tisztán védett gépeit, belső közlekedési útvonalait és polcrendszereit, hogy
jó benyomást keltsen bennük 

7. Jól látható – Védett

Az acél ütközés elleni védelem rossz választás agresszív munkakörnyezetben.
A D-flexx rendszer kémiailag ellenálló és rozsdamentes. A reteszelő rendszer megakadályozza
az anyagok bejutását, valamint kártevők menedékének létrejöttét.

6.        Kémiailag ellenálló és rozsdamentes

A d-flexx moduláris szerkezettel rendelkezik. A szögek és kapuk integrációja lehetővé teszi, hogy
pontosan az Ön igényeinek megfelelő szerkezetet hozzon létre - beleértve a testre szabott termékeket!

8. Moduláris rendszer – minden helyzetre készen áll

Spóroljon a d-flexx-el. Nincs csere ütközéses károk miatt, nincs padlószakadás,
nincs javítás, nincs leállás.

1. Jelentős megtakarítási lehetőség 



DELTA + DELTA-C

JULIET

LIMAECHO PLUS

Resistance on 
impact: xxx joules

Resistance on 
impact: xxx joules

HOTELCHARLIE

C O US

nagyfokú 
ütéscsillapítás

rendkívüli
ütéscsillapítás

* Beesési szög 90°
* A rendkívüli ütéscsillapítás 10 000 joule-nak felel meg

a nagyfokú ütéscsillapítás 2 500 joule-nak felel meg
az alacsony ütéscsillapítás 400 joule-nak felel meg

nagyfokú 
ütéscsillapítás

nagyfokú
 ütéscsillapítás

rendkívüli
ütéscsillapítás

rendkívüli
ütéscsillapítás

rendkívüli
ütéscsillapítás

TERMÉKÁTTEKINTÉS
beállítható méret

OSCAR
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„Kilo“

MIKE

GOLF

KILOFOXTROT

BRAVO

FOXTROT

* Beesési szög 90°
* A rendkívüli ütéscsillapítás 10 000 joule-nak felel meg

a nagyfokú ütéscsillapítás 2 500 joule-nak felel meg
az alacsony ütéscsillapítás 400 joule-nak felel meg

KILO

ALFA

alacsony
ütéscsillapítás

nagyfokú 
ütéscsillapítás

nagyfokú 
ütéscsillapítás

nagyfokú 
ütéscsillapítás

nagyfokú 
ütéscsillapítás

nagyfokú 
ütéscsillapítás

rendkívüli
ütéscsillapítás

rendkívüli
ütéscsillapítás

TERMÉKÁTTEKINTÉS
rögzített méret

PAPA



TERMÉK ANYAG MÉRET LÁTHATÓSÁG

Forgalmi tükör TM AC Akril Ø 60 cm 9 - 15 m

Forgalmi tükör TM AC Akril Ø 80 cm 15 - 22 m

Forgalmi tükör TM AC Akril 60 cm x 80 cm 15 - 22 m

Forgalmi tükör TM AC Akril 80 cm x 100 cm 22 - 27 m

Forgalmi tükör TM AC Akril 100 cm x 120 cm 27 - 32 m

Forgalmi tükör TM PC Polikarbonát Ø 60 cm 9 - 15 m

Forgalmi tükör TM PC Polikarbonát Ø 80cm 15 - 22 m

Forgalmi tükör TM PC Polikarbonát 60 cm x 80 cm 15 - 22 m

Forgalmi tükör TM PC Polikarbonát 80 cm x 100 cm 22 - 27 m

Forgalmi tükör TM/TM-B* Inox Ø 60 cm 9 - 15 m

Forgalmi tükör TM/TM-B* Inox Ø 80cm 15 - 22 m

Forgalmi tükör TM/TM-B* Inox 40 cm x 60 cm 9 - 15 m

Forgalmi tükör TM/TM-B* Inox 60 cm x 80 cm 15 - 22 m

*TM-B ICE-FREE - jegesedés esetén is jó láthatóságra van alkalmazva

Kérésre más változatok is igényelhetők

TERMÉK ANYAG LEÍRÁS MÉRET LÁTHATÓSÁG

CP tükör Akrylové fekete-sárga keret 30 cm x 50 cm 5 - 7 m

CP tükör Akrylové fekete-sárga keret 40 cm x 60 cm 7 - 12 m

CP tükör Akrylové fekete-sárga keret 60 cm x 90 cm 12 - 25 m

CM tükör Akrylové keret nélkül 30 cm x 50 cm 1 m

CM tükör Akrylové keret nélkül 40 cm x 60 cm 1 m

CM tükör Akrylové keret nélkül 60 cm x 90 cm 1m

Tük. Inox HF Inox 350 °C-ig ellenálló 45 cm x 60 cm 9 - 15 m

Tük. Inox HF Inox 350 °C-ig ellenálló Ø 60 cm 9 - 15 m

Tük. Inox HF Inox 350 °C-ig ellenálló 60 cm x 80 cm 15 - 22  m

Tük. Inox HF Inox 350 °C-ig ellenálló Ø 80 cm 15 - 22 m

Kérésre további változatok

Forgalmi tükrök

Növelik a biztonságot az ipari és

termelési zónákban vagy raktárokban.

• Rögzítés kivitel szerint falra vagy 

oszlopra

• TÜV tanúsítvány

• 2 év jótállás

Ipari tükrök

Növelik a közúti biztonságot, bel- és 

kültérben egyaránt használhatók.

• A jobb láthatóság érdekében fehér

kerettel és piros fényvisszaverő 

fóliával készülnek

• Rögzítés falra vagy oszlopra

• TÜV tanúsítvány

• 5 év jótállás



TERMÉK MÉRET LEÍRÁS

IS megfigyelő tükör 20 cm x 40 cm görgőkkel

IS megfigyelő tükör Ø 25 cm -

IS megfigyelő tükör Ø 35 cm görgőkkel

IS megfigyelő tükör 20 cm x 40 cm kerekekkel és megvilágítással

IS megfigyelő tükör Ø 25 cm megvilágítással

IS megfigyelő tükör Ø 35 cm kerekekkel és megvilágítással

Univerzális védőburkolat               

TERMÉK TERJEDELEM ANYAG MÉRET LÁTHATÓSÁG

BM tükör 360° Polikarbonát Ø 60 cm 16 - 20 m

BM tükör 360° Akril Ø 60 cm 16 - 20 m

BM tükör 360° Akril Ø 90 cm 30 - 40 m

BM tükör 360° Akril Ø 125 cm 50 - 60 m

Felfüggeszthető lánc (360° tükrök 100 cm-ig) 4 x 1000 mm

Felfüggeszthető lánc (360° tükör Ø 125 cm) 4 x 2500 mm

BM tükör 180° Akril Ø 60 cm 10 - 15 m

BM tükör 180° Akril Ø 100 cm 25 - 30 m

BM tükör 90° Akril Ø 60 cm 10 - 15 m

BM tükör 90° Akril Ø 100 cm 25 - 30 m

Kérésre további változatok

www.elitmat.sk

Megfigyelő tükrök

Növelik a biztonságot a raktárokban, 

logisztikai egységekben és üzlethelyiségekben.

• 360°-os, 180°-os és 90° 

os tükörként kapható

• Mennyezetre rögzítés

Megfigyelő félgömb alakú tükröm

Könnyebbé teszik az ellenőrzést a kevésbé látható helyeken is, mint 

például az autó alvázán vagy más berendezéseken.

• Rendelhetők görgőkkel vagy 

LED-es világítással is

• Akril tükrök 40 - 110 cm-es 

teleszkópos fogantyúval

• 5 év jótállás



Kábelvédelem – nyitott

A védőrámpa biztosítja a járművek áthaladását anélkül, hogy 

a kábelek és csövek megsérülnének.

• PVC-ből / gumiból készült

• Tartós anyag hosszú távú használatra

• Három csatornát tartalmaz a kábelek

elhelyezéséhez - 2 x 20 mm, 

1 x 40 mm

• Teherbírás 40 tonna

Kábelvédelem – félkör alakú

A védőrámpa biztosítja a járművek áthaladását anélkül, hogy 

a kábelek és csövek megsérülnének.

• Gumiból készült, sárga fényvisszaverő

elemet tartalmaz

• Két csatornát tartalmaz a kábelek 

elhelyezéséhez - 2 x 75 mm

• Kül- és beltéri használatra

• A kiváló minőségű anyag a hideget

is bírja, nem törik, nem választja szét 

a csatlakozásokat

• Egymáshoz csatlakoztatható

• Teherbírás 40 tonna

• Méretek: 30 cm x 83 cm, 

68 cm x 83 cm

• Színek: fekete, sárga

TERMÉK SZÍN MÉRETEK MAGASSÁG

Félkör fekete 120 cm x 21 cm 65 mm

Félkör sárga 120 cm x 21 cm 65 mm

Félkör sárga 150 cm x 21 cm 65 mm



Parkoló sorompó

Felhajtó rámpák

A parkolásszervező irányítja a járművek parkolását, 

illetve megállítását.

• Parkoló gumi sorompó fényvisszaverő

sárga elemmel

• A parkolóhelyek megszervezésének

egyszerű és könnyű módja

• Megakadályozzák a járművek

ütközését, biztosítják a megállításukat

• UV stabil, csúcsminőségű anyag

• Beltéri vagy kültéri használatra

• Ütközésvédelemként épületekre 

is felszerelhetők

A rámpák biztosítják a járművek és motorkerékpárok zökkenőmentes

áthaladását a járdaszegélyeken vagy a magasabban fekvő helyeken.

• Gumiból készült felhajtó rámpa

• Fekete színű, sárga 

figyelmeztető elem

• Hosszútávú használatra szánt 

tartós anyag

• Két, vízátfolyásra vagy kábelek 

elhelyezésére szolgáló csatornát 

tartalmaz - 1x 30 mm a 1x 25 mm

• Teherbírás 40 tonna

www.elitmat.sk

TERMÉK HOSSZ SZÉLESSÉG MAGASSÁG NYÍLÁSOK SZÁMA

Akadály 87 cm 15,2 cm 10,2 cm 2

Akadály 182 cm 15,2 cm 10,2 cm 4

TERMÉK MÉRETEK MAGASSÁG

Rámpa 60 cm x 36 cm 15 cm

Rámpa 60 cm x 30 cm 10 cm



Lassító

Forgalmi sorompó a járművek sebességének csökkentésére.

• Gumiból készült

• Összekapcsolható termék

• Teherbírás 40 tonna

• Sárga vagy fekete színben kapható

• Két magasságban kapható:

50 mm - ajánlott áthaladási 

sebesség 20 km/h

75 mm - ajánlott áthaladási 

sebesség 10 km/h)

• Bármilyen időjárási körülmények

között használható

• Poliuretánból készült

• Szigeteli és védi a kábelezést 

és az személyeket

• UV stabil

• Nem vezetőképes anyag

• Alacsony tömeg, könnyű 

kezelhetőség

• Tengelyterhelés 4,5 t

• Kérésre kábelvédelem más 

alakban, más teherbírással

Ellenálló rendszer, amely kábelvédelmet nyújt gyalogosok, járművek vagy

nehéz berendezések áthaladásakor. Három vagy öt csatornával rendelkezik.

TERMÉK MÉRETEK CSATORNASZÉLESSÉG SZÍN

Grip Guard 3CH 46 x 91 x 6 cm 5,72 cm sárga-fekete

Grip Guard 5CH 42 x 91 x 6 cm 3,18 cm sárga-fekete

TERMÉK HOSSZ SZÉLESSÉG MAGASSÁG

Középdarab 50 cm 40 cm 75 mm / 50 mm

Végdarab 20 cm 40 cm 75 mm / 50 mm

Grip Guard kábel tömszelencék
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Mágneses kinyúló akadály

Ideiglenes térelválasztó segédeszköz. A visszahúzható hevederrel

ellátott mágneses tartó mágneses rögzítő elemmel végződik.

• 5 cm széles, 4600 mm hosszú heveder

• Akril tartó három mágneses 

rögzítéssel (egyenként 90 N 

intenzitású)

• Visszahúzható szalag figyelmeztető

vonalkázással

• Mágnessel végződő szalag

• Fekete-sárga vagy piros-fehér 

színben kapható

A sorompókerítések gyors megoldást jelentenek az akadályok 

elhatárolására. Egyszerű telepítés egyenes vonalakban vagy szögekben.

Összecsukható sorompókerítések

TERMÉK MÉRETEK SZÍN

Mágneses tartó 118 cm x 143 cm x 85 mm fekete-sárga

Mágneses tartó 118 cm x 143 cm x 85 mm piros-fehér

TERMÉK MÉRETEK SZÍN

Sorompó kerítés 200 cm x 100 cm x 5 cm fehér fényvisszaverő fóliával

Sorompó kerítés 200 cm x 100 cm x 5 cm sárga fényvisszaverő fóliával

Sorompó kerítés 200 cm x 100 cm x 5 cm szürke

Hordozható polc 170 cm x 82 cm x 125 cm -

• Szilárd anyag, stabil talapzat

• Polietilénből készült

• Könnyű tárolás tároló állványok 

segítségével

• A polc horganyzott és egymásra rakható,

akár 15 darab tárolására alkalmas



Táguló kapuk

Az acélból készült, gyorsan lebontható korlátok veszélyes területeket

határolnak le. Beltéri használatra tárolóhelyet takarítanak meg.

• Táguló acélszerkezet

• TÜV tanúsítvány

• Magasság 1050 mm

• Több változatban kapható: görgőkkel

vagy anélkül, falra szerelhető, 

acéloszloppal szilárd padlóhoz való

rögzítéshez, oszlop hordozható 

talapzattal

• A könnyebb kezelhetőség érdekében 

kérjen sorompót közvetlenül hordozható

kocsival, mindkét oldal hossza legfeljebb

2 m, 180°-os elforgathatóság

TERMÉK HOSSZ SZÍN

Táguló kapu 3 600 mm fekete-sárga, piros-fehér 

Táguló kapu 4 000 mm fekete-sárga, piros-fehér 

Táguló kapu – kocsi 2 x 2 000 mm fekete-sárga



www.elitmat.sk



Tisztító acél szőnyegek

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Rács modul 79,3 cm x 60 cm 50 mm szürke-kék 

Futóél 79,3 cm x 100 cm 50 mm szürke 

Futóél 60 cm x 100 cm 50 mm szürke 

Sarokszöglet 100 cm x 100 cm 50 mm szürke 

Innovatív keréktisztító rendszer targoncákhoz, kézi raklapemelő targoncákhoz,

teherautókhoz és egyéb ipari és logisztikai járművekhez.

• Nagy szilárdság és tisztítási

hatékonyság

• Kopásálló tisztítókefék

• A munkafelület automatikusan

megtisztítja a kerekeket

• Kül- és beltéri használatra egyaránt 

alkalmas

• Tisztító sörték sakktáblába rendezve

• Teherbírás 25 t/m2

Videó egy

targonca

szőnyegtis

ztításáról
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Traffic Mat HD

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Trafic Mat HD 115 cm x 180 cm 11 mm fekete

Kétoldali szalag 7,62 cm x 33 m - -

Innovatív keréktisztító rendszer targoncákhoz, kézi raklapemelő targoncákhoz,

teherautókhoz és egyéb ipari és logisztikai járművekhez.

• Propilén szőnyeg gumi alátéttel

• Eltávolítják a nedvességet 

és a szennyeződést a targonca

kerekeiről

• A függőleges vég lehetővé teszi, 

hogy a szőnyegeket egymás mellé 

helyezzük, és akár nagy területeket 

is lefedjünk

• A ragasztási rendszer a helyükön

tartja a szőnyegeket

• Teherbírás 6,3 tonnáig
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Octagonal

Honeycomb

Külső szőnyegek forgalmas külterekbe.

• Természetes kaucsukból készülnek,

futóélek nélkül

• A szőnyeg hátulján lévő kiemelkedések

lehetővé teszik a víz elvezetését a szőnyeg

alól, a felület száraz és tiszta marad

• A szőnyegek nagy tömege 

megakadályozza a csúszást

• Hosszú élettartam

Külső szőnyegek közepesen forgalmas külterekbe.

• Természetes kaucsukból készülnek,

futóélek nélkül

• A szőnyeg hátulján lévő

kiemelkedések lehetővé teszik 

a víz elvezetését a szőnyeg alól, 

a felület száraz és tiszta marad

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Honeycomb 40 cm x 60 cm 16 mm fekete

Honeycomb 60 cm x 80 cm 22 mm fekete

Honeycomb 80 cm x 120 cm 22 mm fekete

Honeycomb 100 cm x 150 cm 16 mm fekete

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Octagonal 100 cm x 150 cm 23 mm fekete
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Octoflex

Külső bejáratokhoz korlátlanul 

alkalmas szőnyeg.

• Természetes kaucsukból készült

• Víz- és szennyeződéselvezető nyílások

• Könnyű áthaladás bevásárlókocsikkal

és kerekesszékekkel

• Futóélek nélkül, vagy 

futóélekkel

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Octoflex 100 cm x 150 cm 12 mm fekete

Octoflex futóélekkel 70 cm x 90 cm 12 mm fekete

Octoflex futóélekkel 90 cm x 150 cm 12 mm fekete

Octoflex futóélekkel 120 cm x 180 cm 12 mm fekete

Kültéri bejáratokba alkalmas szőnyegek.

• A szőnyegek felületének speciális 

szerkezete visszatartja a cipőkből

származó durva szennyeződéseket

• Ellenáll a szélsőséges 

hőmérsékleteknek és a gyakori 

áthaladásnak

• A futóél a szőnyeg teljes kerülete

mentén helyezkedik el, ami 

akadálymentes hozzáférést tesz

lehetővé és megakadályozza 

a botlást

Soil Guard

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Soil Guard 90 cm x 150 cm 7 mm fekete



Logomat Outdoor

Kifejezetten külső térbe tervezett szőnyegek. Szállodák, éttermek, üzletek,

sportközpontok, autószalonok, cégek bejárata előtt helyezkednek el.

• Nejlon fű

• Közepesen forgalmas helyekre 

alkalmas

• Csúszásgátló alap nitril-kaucsukon

• Ellenáll az UV-sugárzásnak

• Nem tartalmaz PVC-t

• Padlófűtéshez is alkalmas

• Futóélek nélkül is kapható vagy

vízelvezető nyílásokkal

• 2 év jótállás

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Logomat Outdoor 50 cm x 85 cm 8 mm színpaletta

Logomat Outdoor 85 cm x 115 cm 8 mm színpaletta

Logomat Outdoor 85 cm x 150 cm 8 mm színpaletta

Logomat Outdoor 115 cm x 150 cm 8 mm színpaletta

Logomat Outdoor 150 cm x 180 cm 8 mm színpaletta

Logomat Outdoor 200 cm x 400 cm 8 mm színpaletta

Logomat Outdoor testreszabott 8 mm színpaletta
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Textilszőnyegek

saját logóval, 

alkalmas szállodákba,

éttermekbe, 

üzletekbe stb.

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Logomat 60 cm x 85 cm 10 mm színpaletta 

Logomat 85 cm x 115 cm 10 mm színpaletta 

Logomat 85 cm x 150 cm 10 mm színpaletta 

Logomat 115 cm x 180 cm 10 mm színpaletta 

Logomat 115 cm x 240 cm 10 mm színpaletta 

Logomat 150 cm x 200 cm 10 mm színpaletta 

Logomat 200 cm x 300 cm 10 mm színpaletta 

Logomat

• Felülete 100% poliamid sodrott 

fonalból készült, törhetetlen kivitelben

• Nitril-kaucsuk alapfelület

• Felfogja a szennyeződéseket

• Padlófűtéshez is alkalmas

• ASTM D2859 tűzállóság megfelel 

a DOC-FF-1-70 szabványnak

• Tisztítás: porszívózás, mosás 60 °C-on

• Egyedi kialakítás / testreszabott

méretek

• A maximális hossz 7 m

• 5 év jótállás szakszerű karbantartás 

esetén

• 10 év garancia színfakulásra



Csúszásgátló felületen logóval vagy képpel ellátott kültéri szőnyeg. 

Hőre lágyuló anyagra nyomtatott nagy felbontású képek.

• A texturált csúszásgátló felület

hatékonyan eltávolítja 

a szennyeződéseket

• 100% Nitril EXSTM kaucsuk ellenáll 

a vegyszereknek, zsíroknak és 

olajoknak

• 80 szabványos színválaszték

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Logomat Impression Nitril 75 x 85 cm 3 mm színpaletta

Logomat Impression Nitril 85 x 150 cm 3 mm színpaletta

Logomat Impression Nitril 115 x 180 cm 3 mm színpaletta

Logomat Impression Nitril 150 x 250 cm 3 mm színpaletta

Logomat Impression Nitril



TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Logomat Impression HD 60 x 85 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 85 x 115 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 85 x 150 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 85 x 300 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 115 x 180 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 115 x 300 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 150 x 240 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 150 x 300 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 180 x 300 cm 4 mm színpaletta

Logomat Impression HD 180 x 360 cm 4 mm színpaletta

Kérésre testreszabott méretek (max. méret 180 x 360 cm)
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Logomat Impression HD

Ideális csúszásgátló bejárati szőnyegként és vállalkozása bemutatására.

Ideális magas páratartalmú környezetben.

• Ellenálló - a felhasznált anyag

sűrűsége kellően tartóssá teszi, hogy

ellenálljon a nagy gyalogos 

forgalomnak, miközben lekaparja 

a szennyeződést és a nedvességet 

a cipőkből, hogy minimálisra

csökkentse a szennyeződés terjedését

• Nagy felbontás - a szövet sima felület-

tel rendelkezik, amely lehetővé teszi a

nagy felbontású nyomtatást

• Környezetkímélő - ezek a szőnyegek

PET-ből (polietylén-tereftalát), egy

olyan típusú poliészter fonalból, 

amelynek 85%-a újrahasznosított,

műanyag italos palackokból nyerik

• Egyszerű tisztítás - a PET szövet 

természetes módon ellenáll 

az elszíneződésnek

• Biztonságos - az ellenálló gumi

alapzat segít a helyén tartani 

az alátétet, így minimalizálva 

a csúszás kockázatát

• 56 szabványos színválaszték, sima

vagy univerzális gumi alátét közül

lehet választani

• Beltéri és kültéri használatra alkalmas

• A szőnyegeket nem szabad közvetlen

napfénynek kitenni, mert 

kifakulhatnak



Arrowtrax

Üzletek, iskolák, irodaházak, sport-, kulturális és egészségügyi 

létesítmények bejáratainak belső terébe alkalmas szőnyegek.

• A szőnyeg felülete 100%-ban 

antisztatikus polipropilén szálból

készült szövetből készült

• Az alátét fekete vinilből készült 

(DOP free)

• Javasolt tisztítás - porszívózás

• Az 1200 g szál sűrűsége/m2

• Közepesen forgalmas és forgalmas

helyekre alkalmas

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Arrowtrax 60 cm x 90 cm 10 mm fekete, barna

Arrowtrax 90 cm x 150 cm 10 mm fekete, barna

Arrowtrax 120 cm x 180 cm 10 mm fekete, barna

Arrowtrax 130 cm x 300 cm 10 mm fekete, barna

Arrowtrax 130 cm x 20 m 10 mm fekete, barna

Arrowtrax 200 cm x 20 m 10 mm fekete, barna
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Matwash

Mosható szőnyeg, szállodákban, üzletekben, éttermekben, társalgókban és egyéb 

helyiségekben való használatra. Közepesen forgalmas és frekventált helyekre alkalmas.

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Matwash 60 cm x 85 cm 12 mm színpaletta

Matwash 85 cm x 115 cm 12 mm színpaletta

Matwash 85 cm x 150 cm 12 mm színpaletta

Matwash 115 cm x 180 cm 12 mm színpaletta

Matwash 150 cm x 240 cm 12 mm színpaletta

• A felület 100% nejlon csavart szálból

áll, törhetetlen felülettel

• A szőnyeg felületét 100% ból 

nitril-kaucsuk képezi

• Padlófűtéshez is alkalmas

• A szőnyeg tömege 2,4 kg/m²

• Tűzállóság EN13501-1

• Testreszabott méretekben is

gyártható

• A maximális hossz 700 cm

Üzletek, iskolák, irodaházak belső tereinek bejáratához alkalmas

szőnyegek. Alacsony és közepesen forgalmas helyekre alkalmas.

• A szőnyeg bordázott felülete 

100%-ban antisztatikus polipropilén

szálból készült szövetből készült

• Sűrűség – 650g szövet/m2

• Alátét – fekete vinil (DOP free)

• Vastagság 7,5 mm

• Javasolt tisztítás – porszívózás

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

Prisma 60 cm x 90 cm 7,5 mm fekete, barna 

Prisma 90 cm x 150 cm 7,5 mm fekete, barna 

Prisma 120 cm x 180 cm 7,5 mm fekete, barna 

Prisma 120 cm x 240 cm 7,5 mm fekete, barna 

Prisma 120 cm x 20 m 7,5 mm fekete, barna 

Prisma



WALA Clip 6 mm

Telepítés a termelés

megszakítás nélkül
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Összekapcsolható, újrahasznosított PVC anyagból készült padlólapok, amelyek műhelyekben,

raktárokban, kiállítótermekben, nagy garázsokban, pincékben, farmokon használhatók...

• Nagy terhelésű, olajmaradványokkal,

szennyeződésekkel és nedvességgel

rendelkező környezetben

• A hidegtől szigetelnek a láb alatt

• Elnyelik a leeső fémtárgyak által 

okozott zajt

• Úszó padló fektetés

• Saját beépítési lehetőség

• A termelés megszakítása nélkül

• Tesztelt tűzállóság EN13501-1

• 6 mm változat – szemcsés felület

• ECO-ftalátmentes kivitelben is kapható

• Kivitelezés is lehetséges

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

WALA Clip szemcsés 500 mm x 500 mm 6 mm fekete

WALA Clip szemcsés 500 mm x 500 mm 6 mm antracit

WALA Clip szemcsés 500 mm x 500 mm 6 mm szürke



WALA Clip 15 mm

Összekapcsolható, újrahasznosított PVC anyagból készült padlólapok, amelyek műhelyekben,

raktárokban, kiállítótermekben, nagy garázsokban, pincékben, farmokon használhatók...

• Nagy terhelésű, olajmaradványokkal,

szennyeződésekkel és nedvességgel

rendelkező környezetben

• A hidegtől szigetelnek a láb alatt

• Elnyelik a leeső fémtárgyak által 

okozott zajt

• Úszó padló fektetés

• Saját beépítési lehetőség

• A termelés megszakítása nélkül

• Tesztelt tűzállóság EN13501-1

• 15 mm változat kétfajta 

felülettel - sima és csúszásgátló R11

• Utólag beszerezhető futóélek, 

sarkok és lábazatok

• ECO-ftalátmentes kivitelben 

is kapható

• Kivitelezés is lehetséges

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN

WALA Clip sima 445 mm x 445 mm 15 mm fekete

WALA Clip sima 445 mm x 445 mm 15 mm antracit

WALA Clip csúszásgátló 445 mm x 445 mm 15 mm fekete

WALA Clip csúszásgátló 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
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Egyenetlen felületekre is alkalmas



WALA ragasztott 10 mm
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Telepítés a termelés

megszakítása nélkül
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Ragasztható, újrahasznosított PVC anyagból készült padlólapok, amelyek műhelyekben, 

raktárokban, kiállítótermekben, nagy garázsokban, pincékben, farmokon használhatók...

• Nagy terhelésű, olajmaradványokkal,

szennyeződésekkel és nedvességgel

rendelkező környezetben

• A hidegtől szigetelnek a láb alatt

• Elnyelik a leeső fémtárgyak által 

okozott zajt

• Úszó padló fektetés

• A termelés megszakítása nélkül

• Tesztelt tűzállóság EN13501-1

• Kétfajta felülettel kapható - sima és

csúszásgátló R11

• ECO-ftalátmentes kivitelben 

is kapható

• Kivitelezés is lehetséges

• Ragasztott csempe költségszámítása,

beleértve a ragasztókat, merevítőket,

tömítőcsíkokat és egyéb alkatrészeket

kérésre

• Minimális fogyasztás 50 m2

TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG SZÍN
WALA sima 500 mm x 500 mm 10 mm fekete

WALA sima 500 mm x 500 mm 10 mm antracit

WALA sima 500 mm x 500 mm 10 mm szürke

WALA csúszásgátló 500 mm x 500 mm 10 mm fekete

WALA csúszásgátló 500 mm x 500 mm 10 mm antracit

WALA csúszásgátló 500 mm x 500 mm 10 mm szürke

Padlócsempe 

ragasztásáról

készült

videó



Ergo Deck

Ergonomikus burkolólapok ipari használatra, nagy terhelés mellett

száraz, nedves és olajos környezetben.

• Ergonomikus padlószint

• PVC csempe (nyitott / tömör) 

szilikon nélkül

• Munkahelyváltás esetén könnyen

lebontható

• Csempeméret: 46 cm x 46 cm

• Gyúlékonyság MVSS 302: 

„A” besorolás

• Ergo Deck GP más színekben is

• Hőmérséklet-tartomány: 

-18 és + 49 °C között

• Vastagság 22 mm

• 3 év jótállás
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Diamond Plate Spongecote

Testreszabott

méretek

gyártása



Ergonomikus szőnyegek száraz és enyhén olajos, nagy 

terhelésű ipari környezetekhez.

• Csúcsminőségű nitril-kaucsukból

készült (nitricell)

• Az előre lekerekített élek tökéletes

tapadást biztosítanak a padlóhoz

• Olajállóság

• Tömörítő hatás

• 20%-kal több hab, mint a hasonló 

megjelenésű szőnyegek

• Szükség szerint a szőnyegek méretre 

szabása a helyszínen

• Atipikus méretek egyedi gyártási

lehetősége U.S.

• GritShield csúszásgátló 

kivitelezésben is

• 24 mm-es vastagságban is kapható

• 4 év jótállás
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TERMÉK MÉRETEK VASTAGSÁG STANDARD/ULTRASOFT SZÍN
DP Spongecote 61 cm x 91 cm 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote 91 cm x 152 cm 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote 61 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote 91 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote 122 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote 152 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote 183 cm x 22,86 m 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

DP Spongecote testreszabott méretek 14 mm / 24 mm fekete, fekete-sárga, GS csiszolóanyaggal

Új WOW finish - lehetőség van egy alsó ragasztóréteg hozzáadására, amely

megakadályozza a szőnyegek elcsúszását poros vagy csúszós területeken
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Segíti az optimális magasságban történő munkavégzést, ami 

megkönnyíti az alkalmazottak munkáját, csökkentvén a balesetveszélyt.

• 100% újrahasznosított polipropilén 

és alumíniumszerkezet

• Teherbírás 180 kg csempeként

• Kompatibilis az ergonomikus szőnyegekkel

• Szükség esetén az emelvények 

ismételten használhatók

• 3 típusú felület Smooth, Open 

és Diamond plate

• Teljes mértékben személyre 

szabható munkahely

• Választható magasságok: 

10, 20 és 30 cm

• Könnyű telepítés és kezelés

• További tartozékok: oldalfalak, rámpák,

csúszásgátló sarok, horgonyok, korlátok

• Segít megelőzni az egészségügyi 

problémákat, például a mozgásrendszeri

megbetegedéseket a munkahelyen

Emelvényrendszer

ERGONÓMIAI
RUGALMASSÁG

SZILÁRD
FELÜLET



www.elitmat.sk

IDŐT TAKARÍT MEG

CSÖKKENTI A KÖLTSÉGEKET

A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MEGOLDÁS

CSÖKKENTI A SÉRÜLÉSVESZÉLYT

ELŐTTE

UTÁNA
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Elitmat s.r.o.

Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.

Slovenská republika

+421 917 979 772

info@elitmat.sk

www.elitmat.sk

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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