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Vstupné rohože

Ponuka spoločnosti
Poradíme a nájdeme riešenia pre Vás a Vašu spoločnosť
v nasledovných odvetviach:
Ergonomické rohože
Výber modulárnych alebo lineárnych rohoží pre konkrétne pracovisko,
vrátane zamerania a inštalácie.

Vstupné rohože
Gumové a kobercové rohože pri hlavných vchodoch zachytia
hrubé špiny, blato, listy a očistia obuv.

Priemyselné značenie
DuraStripe je najrýchlejší vyznačovací systém
na priemyselné podlahy.

Bezpečnostné prvky
Ochranné profily, zábrany, zrkadlá, káblové prechodky,
ochrana káblov, nájazdové rampy, spomalovače.

Priemyselná PVC podlaha
Podlahové spájateľné alebo lepené dlaždice z recyklovaného
PVC materiálu.

Priemyselné stoličky
Ideálne ergonomické pracovné sedenie pre priemysel a dieľňu,
laboratórium alebo ESD/čisté prostredie.

Čistiace rohože pre VZV
Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvižné vozíky,
paletové vozíky a pod.

LED značenie
Výstražné bezpečnostné riešenie upozorňujúce vozidlá aj chodcov
na vzájomnú prítomnosť v halách, chodbách, alebo medzi regálmi.

Gastro, šport a voľný čas
Komfort pre všetky odvetvia, vrátane barov alebo kuchýň,
ale aj športovísk, šatní, spŕch a sáun.

Domácnosť a office
Prinášajú pohodlie pre domácnosti, kuchynské priestory,
maloobchod, kancelárske priestory a beauty salóny.

Ergo Barber
Ergonomické rohože určené špeciálne pre barberov
a kaderníkov s 10-ročnou zárukou.

Výber správnej rohože
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Roky skúseností nás naučili, že rohože môžu byť omnoho viac,
než len lapače nečistôt.
Umožňujú nám využiť jednu
z najväčších nevyužitých plôch,
chodieb alebo poschodí. Očisťujú
obuv, zabraňujú pošmyknutiam,
zabezpečujú uvítanie hostí a zároveň
môžu posilniť značku spoločnosti.
Skutočnosťou však zostáva, že existujú
až tri čistiace zóny vchodových rohoží.

Poslednou zónou bývajú rohože
s jemnejším vláknom, ktoré
kompletne absorbujú vlhkosť
a prašnosť z topánok. Nachádzajú
sa vo vstupných halách, pred
recepciami, výťahmi, často sú to
reprezentatívne rohože priamo
s logom spoločnosti.

Prvou zónou sú gumové exteriérové
rohože, ktoré zachytia z topánok
najhrubšie nečistoty, blato, listy
alebo kamienky.
Nasleduje druhá, kobercová zóna,
ktorá očistí zvyšné nečistoty
alebo vlhkosť.
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Octagonal
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

PRODUKT
Octagonal

ROZMERY
100 cm x 150 cm

HRÚBKA
23 mm

FARBA
čierna

Honeycomb
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
Honeycomb
Honeycomb
Honeycomb
Honeycomb

ROZMERY
40 cm x 60 cm
60 cm x 80 cm
80 cm x 120 cm
100 cm x 150 cm

HRÚBKA
16 mm
22 mm
22 mm
16 mm

FARBA
čierna
čierna
čierna
čierna

Soil Guard
www.elitmat.sk

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

PRODUKT
Soil Guard

ROZMERY
90 cm x 150 cm

HRÚBKA
7 mm

FARBA
čierna

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

PRODUKT
Octoflex
Octoflex s nábehmi
Octoflex s nábehmi
Octoflex s nábehmi

• Bez nábehových hrán, alebo
s nábehovými hranami

ROZMERY
100 cm x 150 cm
70 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm

HRÚBKA
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

FARBA
čierna
čierna
čierna
čierna

Master Flex™
Dizajn rohože Master Flex spája funkcie viaczónových vstupných rohoží
s ľahkou modulárnou inštaláciou priamo na mieste.
• Prírodná guma
• Osemhranný tvar s otvorenou
konštrukciou
• Vhodné pre použitie
v extrémnom počasí
• Dostupné v hrúbke 23mm (C23, D23)
alebo 12mm (C12, D12)
• Na výber s kobercovou rohožou
uprostred (C12, C23)
alebo bez (D12, D23)
• Dostupné aj iné varianty (plná rohož
alebo v nitrilovom prevedení),
viac info na vyžiadanie

PRODUKT
Master Flex C23
Master Flex D23
Master Flex C12
Master Flex D12
Nábeh (male/female)
Rohová hrana

ROZMERY
50 cm x 50 cm
50 cm x 50 cm
50 cm x 50 cm
50 cm x 50 cm
6 cm x 50 cm
50 x 50 cm x 6 cm

HRÚBKA
23 mm
23 mm
12 mm
12 mm
23/12 mm
23/12 mm

FARBA
rôzne
čierna
rôzne
čierna
čierna
čierna

Ramp Mat
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Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia.
Univerzálne využitie ako gastro rohož ale aj vchodová rohož.
• Výstupky na rube rohoží umožňujú
odtok tekutín spod rohože, povrch
zostáva suchý a čistý
• Vyrobené zo 100% prírodnej gumy
alebo s obsahom 75% nitrilu
• Poskytuje pracovný komfort
• S nábehovými hranami po okraji

PRODUKT
RAMP MAT
RAMP MAT nitril
RAMP MAT

ROZMERY
90 cm x 150 cm
90 cm x 150 cm
60 cm x 90 cm

HRÚBKA
14 mm
14 mm
14 mm

FARBA
čierna
čierna
čierna

Finger Tip
Rohože vhodné do exteriérov vchodov. Vhodné pri vysokej
frekvencii pohybu osôb.
• Štetinový povrch rohoží
sa skladá z tisícov ohybných hrotov,
ktoré zabezpečujú dôkladné
očistenie obuvi
• Hroty sa nelámu ani pri extrémne
nízkych teplotách
• Okolo celej rohože
je nábehová hrana
• Hmotnosť
13,6 kg/m2

PRODUKT
Finger Tip
Finger Tip
Finger Tip

ROZMERY
60 cm x 80 cm
80 cm x 100 cm
90 cm x 180 cm

HRÚBKA
16 mm
16 mm
16 mm

FARBA
čierna
čierna
čierna

Logomat Impression Nitril
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
Logomat Impression Nitril
Logomat Impression Nitril
Logomat Impression Nitril
Logomat Impression Nitril

ROZMERY
75 x 85 cm
85 x 150 cm
115 x 180 cm
150 x 250 cm

HRÚBKA
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

FARBA
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb

Logomat Impression HD
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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 chodidlách a zároveň zoškraboval špinu a
vlhkosť z topánok, aby sa minimalizovalo 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

PRODUKT
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD
Logomat Impression HD

• 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

ROZMERY
60 x 85 cm
85 x 115 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 180 cm
115 x 300 cm
150 x 240 cm
150 x 300 cm
180 x 300 cm
180 x 360 cm

HRÚBKA
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm

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

FARBA
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb

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
Logomat Outdoor
Logomat Outdoor
Logomat Outdoor
Logomat Outdoor
Logomat Outdoor
Logomat Outdoor
Logomat Outdoor

ROZMERY
50 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 150 cm
150 cm x 180 cm
200 cm x 400 cm
zákaznícke

HRÚBKA
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

FARBA
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb

Logomat
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Textilné rohože
s vlastným logom
vhodné do hotelov,
reštaurácií,
obchodov a pod.
• 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

PRODUKT
Logomat
Logomat
Logomat
Logomat
Logomat
Logomat
Logomat

ROZMERY
60 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm
115 cm x 240 cm
150 cm x 200 cm
200 cm x 300 cm

HRÚBKA
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

FARBA
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb

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
Arrowtrax
Arrowtrax
Arrowtrax
Arrowtrax
Arrowtrax
Arrowtrax

ROZMERY
60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
130 cm x 300 cm
130 cm x 20 m
200 cm x 20 m

HRÚBKA
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

FARBA
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá

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

PRODUKT
Matwash
Matwash
Matwash
Matwash
Matwash

ROZMERY
60 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm
150 cm x 240 cm

HRÚBKA
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

FARBA
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb
paleta farieb

Prisma
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
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma

ROZMERY
60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 240 cm
120 cm x 20 m

HRÚBKA
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm

FARBA
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá

Guzzler
Odolná kobercová rohož s dlhou životnosťou. Vhodné pre použitie
so strednou až vysokou frekvenciou osôb.
• Tkaninu tvorí savé vlákno,
ktoré dokáže absorbovať
až 6 l vody na 1 m2
• Podklad rohože prírodná guma
• Zvýšené okraje zabraňujú úniku
nečistôt a vlhkosti
• Výstupky na spodnej strane bránia
posúvaniu, zároveň umožňujú
prúdenie vzduchu a vysychaniu
rohoží
• 830 g vlákna na m2
• Hrúbka 10,5 mm
• Požiarna odolnosť ASTM D2859,
splňuje DOC-FF-1-70

PRODUKT
Guzzler
Guzzler
Guzzler
Guzzler

ROZMERY
60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm

FARBA
antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená

Deco
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Interiérové rohože s motívmi, sú umiestniteľné do každého kúta domu,
bytu alebo kancelárie. Vhodné pre strednú záťaž frekvencie osôb.
• Povrch tvorí 100 % polyamidová
stáčaná priadza
v nelámavej úprave
• Podklad nitrilová guma
• Požiarna odolnosť ASTM D2859
vyhovuje DOC-FF-1-70
• Hrúbka 10 mm
• Čistenie vysávaním alebo praním
pri teplote 60 °C
• Kompletný katalóg
na vyžiadanie

Katalóg
DECO
na stiahnutie

Kúpiť alebo prenajať rohože?
Zakúpenie alebo prenájom vchodovej rohože? To je otázka!
Pokiaľ ide o investície do vstupnej rohože, vzniká znova a znova otázka:
„Kúpime alebo prenajmeme rohože”? Prvá možnosť sa zdá drahá, druhá
sa zdá praktická ... ale aká je skutočnosť? Touto dilemou si kladieme za cieľ poučiť
vás o prínosoch investície do Vašej vlastnej vchodovej rohože.
Prenájom rohože bude brániť vstupu
nečistôt do domu. Nesprávne!
Každý typ prostredia vyžaduje vhodnú
rohož, je pravdepodobné, že vaše
rohože budú už po pár hodinách
špinavé. Následne aj vaše podlahy.
Prenájom eliminuje nutnosť čistenia
a údržby rohoží. Nesprávne!
Požičovne ho čistia týždenne, každé
dva týždne alebo každý mesiac.
Medzi týmito intervalmi si budete
musieť rohože vyčistiť.
Po každom použití sú rohože stále
ako nové. Nesprávne!
Spoločnosti, ktoré prenajímajú rohože,
používajú tie isté veľa rokov, čo
znamená, že vzhľad rohože sa môže
pri každom použití líšiť. Opakovaná
manipulácia a nízke teploty v priebehu
dodávky spôsobujú, že sa okraje rohože
budú strapkať, čo zvyšuje riziko
zakopávania a pádu.

Prenájom rohože je lepší pre životné
prostredie. Nesprávne!
Pohonné hmoty slúžiace
na prepravu rohože z jedného miesta
na druhé, v kombinácii s chemickými
látkami a elektrickou energiou
potrebnou pre ich umývanie,
sú hlavným zdrojom znečistenia.
Vaše vlastné rohože vyžadujú
menej čistenia.
Programy prenájmu sú prispôsobené
mojim potrebám. Nesprávne!
Rohože na prenájom sú k dispozícii
iba v určitých veľkostiach a modeloch
s cieľom uľahčiť manipuláciu.
Vaše prostredie vyžaduje rohož,
ktorá najlepšie vyhovuje vami
stanovenej veľkosti a potrebám.
To je jediný spôsob, akým sa zníži
riziko pádov a optimalizujú sa
náklady na údržbu.

PRÍKLAD PRENÁJMU ROHOŽÍ:

PRÍKLAD KÚPY ROHOŽÍ:

ROZDIEL:

Kúpte si vchodovú rohož a proﬁtujte
z jej početných výhod. Ušetríte!
Za pár mesiacov sa vám peniaze splatia,
ako by ste mali rohož v prenájme.
Pokiaľ ide o výkon rohože
so životnosťou niekoľko rokov,
znamená to stovky usporených eur
za rok! Doprajte si módny vzhľad!
Nákup rohože ponúka nekonečné
možnosti, čo sa týka veľkosti, vzoru
a farby. Urobte dobrý prvý dojem!
Majte účinnú ochranu! V záujme
zanechania 80% nečistôt vonku,
odporúčajú odborníci kombináciu
so škrabkou na exteriéry, stierač /
škrabka do vnútra a stierač na povrch
chodieb. Všetky tieto produkty sú
k dispozícii na zakúpenie. Nemôžeme
však povedať to isté o prenájme.
Výber je jednoduchý! Nákupom
rohože môžete maximalizovať
výsledky... a ušetríte!
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Podlahová PVC páska
PVC páska navrhnutá na značenie podláh. Farebné prevedenie
bližšie špecifikuje jej použitie a zjednoduší výber.
• Samolepiaca podkladová strana
• Aplikuje sa na čistý a suchý povrch
• Ekonomické riešenie
• Hrúbka - 0,16 mm

PRODUKT
PVC páska

ROZMERY
5 cm x 33 m

PVC páska

10 cm x 33 m

FARBA
biela, čierna, modrá, zelená, oranžová,
žltá, červená, čierno-žltá, bielo-červená
biela, žltá

GP-viacúčelové pásky
Protišmyková viacúčelová páska. Najbežnejšie
riešenie pre takmer všetky povrchy.
• Do interiéru aj exteriéru
• Určené pre stredný až vysoký
stupeň zaťaženia
• Teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
• Protišmykový povrch R13

PRODUKT
GP páska

ROZMERY
5 cm x 18,3 m

GP páska

rôzne na vyžiadanie

FARBA
čierna, žltá, transparentná, šedá,
modrá, červená, zelená, hnedá

Prispôsobivé pásky
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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

PRODUKT
Conformable
Conformable
Conformable
Conformable
Conformable

ROZMERY
2,5 cm x 18,3 m
5 cm x 18,3 m
10 cm x 18,3 m
15 cm x 18,3 m
iné rozmery na požiadanie

FARBA
čierna, žltá, čierno-žltá
čierna, žltá, čierno-žltá
čierna, žltá, čierno-žltá
čierna, žltá, čierno-žltá
čierna, žltá, čierno-žltá

Hygienické pásky
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

PRODUKT
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean

• Využíva sa do priestorov, v ktorých
sa chodí naboso, do obytných
priestorov, športových zariadení
• Vysokoflexibilné, vhodné
na ohýbanie okolo hrán

ROZMERY
2,5 cm x 18,3 m
5 cm x 18,3 m
7,5 cm x 18,3 m
10 cm x 18,3 m
15 cm x 18,3 m
iné rozmery na požiadanie

FARBA
rôzne
rôzne
rôzne
rôzne
rôzne
rôzne

Fluorescenčné pásky
Protišmyková páska pre dobre viditeľné označenie nebezpečných
priestorov so svetlom či bez svetla.
• Výnimočná ochrana
pred pošmyknutím
• Na výber v dvoch protišmykových
prevedeniach - R10 a R13
• Veľmi ľahké na údržbu,
dokonca aj s textíliami
(ľahko udržiavateľné pásky
Easy Clean)
• Jasne viditeľný povrch
• Jas 600 % nad normou
DIN 67510
• 140 mcd/m2 po 10 minútach,
18 mcd/m2 po 60 minútach
• Výdrž cca 25 hodín

PRODUKT
Fluorescent
Fluorescent

ROZMERY
2,5 cm x 6 m
5 cm x 6 m

FARBA
žlto-čierna
žlto-čierna

Protišmykové dosky a profily
www.elitmat.sk

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

PRODUKT
Protišmykové dosky
Protišmykové profily

ROZMERY
114 x 635 mm
114 x 1000 mm
120 x 635 x 45 mm
120 x 1000 x 45 mm

HRÚBKA
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm

Hliníkové profily na schodové hrany
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
Profily na schodové hrany
Profily na schodové hrany
Profily na schodové hrany

ROZMERY
53 mm x 610 mm
53 mm x 800 mm
53 mm x 1000 mm

HRÚBKA
3 mm
3 mm
3 mm

Protišmykové GRP profily
Extrémne trvácne sklolaminátové profily ideálne do šmykľavých
priestorov, vhodné na akýkoľvek podklad.
• Dostupné s protišmykovým
povrchom Medium
so stredným stupňom
zrnitosti 46, hrúbka 3,8 mm,
alebo s povrchom Heavy Duty
s veľmi vysokým stupňom
zrnitosti 12 a hrúbkou 4,2 mm
• Na predchádzanie úrazom
spôsobeným pošmyknutím
• Profil zo skleného vlákna
vyrobený z plastu vystuženého
skleneným vláknom
• Protišmykový zrnitý povrch
z oxidu hlinitého
• Vynikajúca ochrana pred
pošmyknutím R13 (BGR 181)
• Jednoduchá inštalácia
vyvŕtaním vlastných otvorov
alebo nalepením
• Extrémne vysoká odolnosť
proti opotrebeniu
(približne 5 mil. prejdení)
• UV stabilné, odolné voči korózii,
nevodivé, ohňuvzdorné
• Široký teplotný rozsah
od -20 do +120 °C
• Vhodné do interiéru
aj exteriéru
• Všetky GRP produkty
možno rezať pomocou píly
s diamantovou čepeľou
• Farby čierna, žltá,
čierno-žltá

PRODUKT
GRP dosky
GRP nášľapné profily
GRP nášľapné profily
GRP nášľapné profily
GRP nášľapné profily
GRP schodové hrany
GRP schodové hrany
GRP schodové hrany
GRP schodové hrany

ROZMERY
750 mm x 1000 mm
230 mm x 600 mm, skosenie 30 mm
230 mm x 800 mm, skosenie 30 mm
230 mm x 1000 mm, skosenie 30 mm
individuálna dĺžka až do 2500 mm
70mm x 600 mm, skosenie 30 mm
70mm x 800 mm, skosenie 30 mm
70mm x 1000 mm, skosenie 30 mm
individuálna dĺžka až do 2500 mm

Soft Step
www.elitmat.sk

Rohože vhodné do spŕch, šatní, prezliekarní, bazénov,
sáun, rehabilitačných miestností s nízkou záťažou.
• Rohož z antibakteriálneho
polyetylénu odolného voči
UV žiareniu
• Protišmykový povrch
• Zabraňuje rastu húb, plesní a baktérií
• Otvory umožňujú odtok vody, mydla
i šampónov
• Neobsahuje DOP, DMF, látky
poškodzujúce ozónovú vrstvu,
silikón a ťažké kovy

PRODUKT
Soft Step
Soft Step

ROZMERY
60 cm x 15 m
š. 60 cm / bm

HRÚBKA
9 mm
9 mm

FARBA
modrá, béžová
modrá, béžová

Safe-lock
Univerzálna gumová podlaha
pre výrobné haly, šport a voľný čas.
• Rohože vhodné do vysoko
záťažového prostredia
• Vyrobené zo 100% prírodnej gumy
• Vhodné pod montážne dielce
a bloky, do telocviční, fitness
centier, stajní...

PRODUKT
Safe-lock diamond
Safe-lock smooth

ROZMERY
100 cm x 100 cm
100 cm x 100 cm

• Absorbuje šoky z padajúcich
predmetov
• Bez DOP, DMF, silikónu, ťažkých kovov
a ozónových látok
• Puzzlové spájanie

HRÚBKA
12 mm
17 mm

FARBA
čierna
čierna

Fitness Mat
www.elitmat.sk

Ergonomická rohož na cvičenie v prémiovej
kvalite, maximálne pohodlie a trvácnosť.
• Polyuretánová rohož vyrobená v USA
• Jednodielna konštrukcia rohoží, ktorá
sa nikdy nezvlní ani nezdeformuje
• Rohož bez pamäťového efektu
• Antimikrobiálny protišmykový
povrch, ľahká údržba
• Bez obsahu latexu
• Nezanechávajú škvrny, nezachycujú
pachy, odolné voči krátkodobej
absorpcii vody a olejov
• Záruka 10 rokov

66 x 183 cm
šedá

čierna

Pridajte priechodky na vaše
FitnessMat rohože, a pomocou
konzoly umiestnenej na stene, môžete
rohože jednoducho zavesiť!
56 cm široká oceľová nástenná
konzola je ideálna na zavesenie
až 6 ks FitnessMat rohoží.
Možnosť vlastného loga

Domácnosť a office
Ergonomické rohože nie sú len pomôckou pri práci v halách
alebo fabrikách. Sú určené pre všetkých ľudí, ktorý dlhodobo stoja
a účinok proti únavových rohoží ocenia.
• Polyuretánová rohož vyrobená v USA
• Jednodielna konštrukcia rohoží, ktorá
sa nikdy nezvlní ani nezdeformuje
• Rohož bez pamäťového efektu
• Antimikrobiálny protišmykový
povrch, ľahká údržba
• Bez obsahu latexu
• Nezanechávajú škvrny, nezachycujú
pachy, odolné voči krátkodobej
absorpcii vody a olejov
• Dostupné aj s potlačením vlastnej
značky alebo vlastného loga
• Záruka 10 rokov

www.elitmat.sk

Prinášajú komfort pre domácnosti, maloobchod,
kuchynské priestory, kancelárske priestory, beauty salóny,
wellness - spa & fitness priestory.
• Na výber sú dostupné viaceré
kolekcie rohoží
• Materiál produktu je rovnaký,
odlišuje sa len v povrchovej úprave,
v dizajne alebo farbe

Domácnosť a office

www.elitmat.sk

WALA Clip 6 mm

www.elitmat.sk
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
WALA Clip zrnitá
WALA Clip zrnitá
WALA Clip zrnitá

ROZMERY
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm

HRÚBKA
6 mm
6 mm
6 mm

FARBA
čierna
antracit
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
WALA Clip hladká
WALA Clip hladká
WALA Clip protišmyková
WALA Clip protišmyková

ROZMERY
445 mm x 445 mm
445 mm x 445 mm
445 mm x 445 mm
445 mm x 445 mm

HRÚBKA
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

FARBA
čierna
antracit
čierna
antracit

www.elitmat.sk

Vhodné aj pre nerovné povrchy
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WALA lepená 10 mm
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Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu

www.elitmat.sk
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
PRODUKT
WALA hladká
WALA hladká
WALA hladká
WALA protišmyková
WALA protišmyková
WALA protišmyková

Video
lepenia
podlahových
dlaždíc

ROZMERY
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm

HRÚBKA
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

FARBA
čierna
antracit
šedá
čierna
antracit
šedá

• Možnosť aj v prevedení

• Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane
lepidiel, stužovačov, tesniacich pásikov
a iných komponentov na vyžiadanie
• Minimálny odber od 50 m2

Naše referencie:

www.elitmat.eu
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Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

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

www.elitmat.sk

www.elitmat.cz

www.elitmat.at
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