Kompletní nabídka 2020

Dočišťovací systémy emco

Čisté vstupy emco

ŠPÍNA
BLÁTO

PÍSEK
VLHKOST

PRACH

ODSTRANĚNY!
Věděli jste, že každý návštěvník, který vstoupí do budovy,
přináší na podrážkách průměrně 12 g špíny a vlhkosti, z nichž
se 80 % roznese po celé budově?
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Tuto skutečnost potvrzují výsledky testů: Dočišťovací zóny mohou
zachytit až 65 % nečistot a až 90 % vlhkosti (tím šetří 90 % času a
nákladů na úklid). Díky méně časté nutnosti úklidu a menší spotřebě
čistících prostředků se dočišťovací zóny zaplatí v řádu několika měsíců.
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OCHRANA
Podlahové krytiny jsou neustále vystaveny znečištění, které je může
poškodit. Mohou vzniknout škrábance, skvrny, lesklé povrchy mohou
časem působit matně. Textilní krytiny mají rovněž tendenci ztrácet
intenzitu barev, slábne schopnost materiálu zadržovat nečistoty apod.
Podlahové krytiny umístěné za dočišťovacími zónami si déle zachovávají
své vlastnosti a správně udržovaný elegantní vzhled.

INVESTIC
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PREVENCE
Německá profesionální asociace pro zdraví a prosperitu (BWG) uvádí: „K většině
úrazů dochází na podlaze. Patří mezi ně klopýtnutí, uklouznutí a pády. K mnoha
těmto úrazům dochází na kluzkých a špinavých podlahových krytinách nebo
kvůli nerovnostem povrchu.“ Mnoho podlah se mění v kluziště, když jsou vlhké.
Asociace BWG proto výslovně doporučuje instalovat ve vstupních prostorech
dočišťovací zóny.

ÚRAZŮ
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DOČIŠŤOVACÍ
KOBERCE
Není jednoduché chránit podlahy,
když návštěvníci vstupující do
budovy přinášejí na podrážkách
zeminu, prach a vlhkost. Nové
dočišťovací krytiny mohou v tomto
boji pomoci, protože dokáží očistit
nečistoty a absorbovat vlhkost dříve,
než je roznesena do dalších částí
budovy.

Polyamidové
vlákno

Částice
nečistot

Netkaná
textilie

PVC

JSOU IN!
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36.02 anthracitová
Role (vč. okraje) šíře 100, 150 a
200 cm
Rohože (vč. okraje)
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm
200 x 300 cm

specifikace naleznete na straně 27
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MAXIMUS®
MAXIMUS®
SINGLE

Synonymum pro nejvyšší standard komfortu. Vysoce
kvalitní všitý velur a sofistikovaný vzhled ve spojení
s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. V nabídce ve
třech atraktivních provedeních pro prvotřídní design.
V rolích šíře 130 a 200 cm
(vč. pryžového okraje)

MAXIMUS®
AMBIENTE

Rohože (vč. okraje)
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm

82.03 šedá Ambiente

80.03 šedá

80.07 červená

80.04 hnědá

80.02 antracitová

80.01 černá

81.01 černá melír

81.04 hnědá melír

MAXIMUS®
MOTTLED
82.07 červená Ambiente

82.02 antracitová Ambiente

82.01 černá Ambiente

81.02 antracitová melír

specifikace naleznete na straně 27
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PRESTIGE

CONFORM

Vysoce kvalitní výrobek dodávaný v rolích v pěti
nadčasových barevných odstínech pro nejnamáhanější
zóny, které chrání před znečištěním. Ideální všude tam,
kde je velký pohyb osob. Zabraňuje roznášení nečistot.

Tento typ dočišťovacího koberce je vyroben z vynikajícího
veluru a je navržen tak, aby ladil se vzhledem dřevěných
a designových podlah. Vlákna ECONYL jsou vyrobena
z recyklovaných materiálů. Rohože s indexem šíření
plamene a kouře BFl-s1.

61.01 antracitová

61.02 šedá

76.05 modrá

61.03 hnědá

76.03moka

61.04 červená

76.04 hnědá

61.05 modrá

76.01 antracitová

Role v šířích 130 a 200
cm (včetně pryžového
okraje)

76.02 béžová
V rolích šíře 130 a 200 cm (vč. pryžového okraje)

Kobercové čtverce (cca 50x50 cm)

Rohože (vč. okraje)
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm

CONFORM SE
Role o šíři 400 cm (bez okraje)

(se spodní vinylovou vrstvou)

specifikace naleznete na straně 27
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PREMIUM

CARE

Dočišťovací koberec, který splňuje nejvyšší standardy.
Výjimečný vzhled, skvělý materiál a funkční vlastnosti.
Vysoce kvalitní všívaný velur se speciálně vyvinutým
vláknem a jedinečnými parametry pro zachycování
nečistot.

Zajišťuje účinnou dlouhodobou ochranu vysoce
kvalitních podlahových krytin umístěných za
dočišťovací zónou. Extrémně pevný a odolný výrobek,
který se dodává v rolích. Pro systematické a efektivní
odstraňování špíny.

47.04 béžová

47.03 hnědá

75.12 červená

75.15 břidlicově šedá

47.02 šedá

75.11 černá

47.05 modrá

V rolích šíře 200 cm (vč.
pryžového okraje)

47.01 antracitová

V rolích šíře 200 cm (vč.
pryžového okraje)

specifikace naleznete na straně 27
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FOCUS

SCRATCH

Vytváří působivé prostředí a nabízí vynikající odolnost vznikají úžasné plochy s vysokou zátěží. Čištění pomocí
struktury dvojitých vláken, drsných a jemných.

Dočišťovací koberec s duální funkcí: vykartáčuje špínu
a pohltí vlhkost. Optimální kombinace materiálů,
atraktivní design. Ideální pro použití v budovách s
velkým provozem.

25.04 červená

25.02 šedá

25.03 hnědá

40.01 antracitová

25.01 antracitová

40.05 šedá

Role šíře 130 a 200
cm (včetně pryžového
okraje)

V rolích šíře 200 cm (vč.
pryžového okraje)

Rohože (vč. okraje)
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm
200 x 300 cm

Rohože (vč. okraje)
60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm

40.04 červená

K docílení maximálního čistícího účinku, pokládejte krytinu SCRATCH tak,
aby pruhy směřovaly kolmo na směr chůze.

specifikace naleznete na straně 27
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CONTURA

Příslušenství

Sofistikovaný dočišťovací koberec se zajímavým
designem pro vytvoření povrchového efektu. Vzhled
je stejně atraktivní jak při pokládce v celé místnosti,
tak i ve formě úzkého běhounu uvnitř prostoru. Tmavé
provedení a robustní textura vytváří působivý dojem.

Protiskluzová podložka FLOCK

Protiskluzová podložka EXACT*

protiskluzový podklad pod dočišťovací zóny na
textilní podlahy

protiskluzový podklad pod dočišťovací zóny na
hladké podlahy

17.02 vodorovný vzor

Barva:
Typ:
Šíře:
Tloušťka:
Hmotnost:

Antracitová
role
80 cm, 120 cm, 180 cm
2.5 až 3 mm
cca 750 g/m2

Barva:
Typ:
Šíře:
Tloušťka:
Hmotnost:

Žlutá
role
80 cm, 120 cm, 180 cm
2 mm
cca 450 g/m2

Regulační rohož

Náběhová hrana

Slouží k dorovnání stavebních otvorů (rámů) ve
vstupech

Náběhová hrana pro ukončení odříznutých okrajů u
výrobků se silným PVC podkladem

17.04 vzor káro

17.01 diamantový vzor

17.03 diagonální vzor

Například pro dorovnání rámu vysokého cca
22 mm, doporučujeme použít naší korekční
rohož o výšce 14 mm a na ni dočišťovací koberec o výšce 10 mm
Role: šíře 125 cm
Speciálně řezané rohože.

Role: 25 délkových metrů

* U vinylových krytin doporučujeme použít protiskluzovou
podložku EXACT, aby se zabránilo migraci plastifikátoru.

V rolích šíře 200 cm (bez
pryžového okraje)

specifikace naleznete na straně 27
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MAXIMUS® IMAGE

IMAGE INDOOR

Dokážeme natisknout dočišťovací koberec podle vašich

Neomezená svoboda designu pro interiéry

představ
Technologie tisku Chromojet umožňuje snadnou reprodukci
většiny log, obrázků a textových šablon na naše koberce
MAXIMUS® IMAGE. Na každou rohož lze vytisknout až 16
barev (včetně základní barvy rohože), které si můžete vybrat
z naší palety 45 standardních odstínů. Speciální barvy podle
barevných standardů Pantone, RAL nebo HKS jsou k dispozici
za příplatek.

Stálobarevná vizitka vaší budovy! Se všemi přednostmi vynikající
kvality: ochrana, cenová dostupnost a zvýšení bezpečnosti a to
vše na míru vašim požadavkům. Další výhoda : v případě potřeby
můžete rohož vyprat v pračce - lze prát při teplotách do 60°C, aniž
by hrozilo riziko změny barev (podle normy DIN 54006). Každou
rohož lze potisknout až 32 barevnými odstíny (včetně základní
barvy rohože), které si můžete vybrat z naší palety 45 standardních
barevných odstínů.
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Rohože IMAGE INDOOR lze prát v pračce při teplotách do 60°C

MAXIMUS® IMAGE
ocelově šedá

MAXIMUS® IMAGE je kombinací kvality MAXIMUS® se všemi přínosy individuálního designu. Přesná technologie umožňuje vytvářet
znaky, fonty a grafické obrazce s překvapivou přesností. S určitým
omezením lze vytvářet i rovnoběžné kontury, stínování a přechody
barev.

zlatá

lososová

Světle zelená

západ slunce

Přesně takové, jaké chcete
Jako reklamní médium, s logem
nebo obrázky, pro sdělení informací,
s písmeny nebo textem, ve vámi
navrženém barevném provedení....

Maximální velikost tisku je
200 cm (vč. okrajů). Je možné
vytvářet speciální tvary.

ocelově šedá

zlatá

lososová

Světle zelená

západ slunce

Rohože (vč. okraje)
85 x 60 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
100 x 180 cm
130 x 200 cm
Podle požadavků lze vytvořit speciální rozměry až 200 x 400* cm
(včetně okraje)
* Prodloužená délka až na 750 cm za příplatek.

Poznámka: MAXIMUS®IMAGE A IMAGE INDOOR
Rozměry:

Upozornění:

·	Obecně se rozměry rozumí velikost včetně
náběhového okraje

· R
 ohože v kvalitě MAXIMUS®
IMAGE jsou vhodné pouze pro
instalace v interiéru

Cut-outs/borders:
·	Pokud se mají rohože použít tam, kde už
existují výřezy/okraje, musí se specifikovat
vnitřní rozměry okraje
·	Vzhledem k specifikám výrobního procesu,
jejichž důsledkem jsou odchylky v rozměrech
do 3%, nelze zaručit přesné rozměry

·	Barva i60 Červená není odolná
vůči UV záření a může proto
vyblednout rychleji než ostatní
barvy

·	Při výrobě se musí přidat 10 cm na šířku i na
délku
· Přesný ořez musí být proveden až na místě

specifikace naleznete na straně 27
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IMAGE OUTDOOR

Technické specifikace

Rohož s vlastním logem pro venkovní použití
Designová rohož pro použití v exteriéru? Určitě, neboť materiály
a zpracování jsou speciálně určené pro použití v exteriéru. A co
navíc, IMAGE OUTDOOR vám dává možnost si vytvořit vlastní
návrh. Na rohože lze natisknout loga, slogany apod. pro účinnou
reklamu a poskytnutí informací. Vlákna jsou vyrobena ze 100%
vodu odpuzujícího polyamidu a všechna vlhkost je z rohože
odváděna pomocí jemných otvorů ve spodní vrstvě koberce.

Technologie výroby

OD 9010 Bordó

OD 9030 Tmavě hnědá

OD 9032 Přírodní

OD 9051 Žlutá

OD 9011 Červená

OD 9031 Písková

OD 9050 Oranžová

OD 9060 Černá

OD 9062 Světle šedá

IMAGE OUTDOOR před hotelem

OD 9082 Trávově zelená

A co se stane, když je rohož opravdu špinavá? Snadno ji vyperete
při teplotě do 40°C. Na každou rohož lze tisknout až 16 barevnými
odstíny (včetně základní barvy rohože), které si můžete vybrat z
naší palety 17 standardních barevných odstínů.

Rohože (vč. okraje)
85 x 150 cm
100 x 180 cm
130 x 200 cm

Speciální rozměry na zakázku
až do 200 x 400*cm (včetně
okraje)
* Prodloužená délka až do 750 cm
za příplatek.

OD 9063 Bílá

CONFORM

CONFORM
TILES

CONFORM SE

všité velury

všité velury

všité velury

všité velury

všité velury

všité velury

ISO 2424

5/32"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

Druh vlákna

ISO 2424

100 % PA 6

100 % PA 6.6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

Nosná vrstva

ISO 2424

polyesterový fleece

polyesterový fleece

polyesterový fleece

polyesterový fleece

–

polyesterový fleece

Spodní vrstva

ISO 2424

vinyl

vinyl

vinyl

vinyl

vinyl

syntetický latex

Hmotnost vlákna

ISO 8543

cca 885 g/m2

cca 1.000 g/m2

cca 975 g/m2

cca 1.200 g/m2

cca 1.200 g/m2

cca 1.200 g/m2

Celková hmotnost

ISO 8543

cca 3.460 g/m2

cca 3.410 g/m2

cca 3.560 g/m2

cca 3.820 g/m2

cca 4.280 g/m2

cca 2.400 g/m2

Výška vlákna

ISO 1766

cca 5,0 mm

cca 6,5 mm

cca 5,0 mm

cca 6,0 mm

cca 6,5 mm

cca 5,0 mm

Celková výška koberce ISO 1765

cca 8,0 mm

cca 9,0 mm

cca 8,0 mm

cca 9,0 mm

cca 9,0 mm

cca 8,5 mm

Hustota vpichů

ISO 1763

cca 75.590/m2

cca 138.600/m2

cca 141.730/m2

cca 132.280/m2

cca 132.280/m2

cca 132.280/m2

Pružnost

EN 1307

33

33

32

33

33

33

Třída pohodlí

EN 1307

LC3

LC4

LC4

LC4

LC4

LC4

Vhodnost pro
kolečkové židle

EN 985

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Vhodný na schody

EN 1307

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Světelná odolnost

ISO 105-B02

≥5

≥5

≥5

–

–

–

Odolnost proti oděru
ISO 105-X12
- sucho a mokro

≥4

≥4

≥4

–

–

–

Odolnost proti vodě

≥4

≥4

≥4

–

–

–

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

ISO 105-E01

Tlumení skluzu

EN 13893

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Požární odolnost

EN 13501-1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Označení CE EN 14041

GTm GRn FTn GTn GRn GTn
giLjZ giLjZ giLjZ giLjZ giLjZ giLjZ

OD 9071 Indigově modrá

Technologie výroby

OD 9080 Mechově zelená

PRESTIGE

ISO 2424

(pouze pásy a řezané pásy)

OD 9070 Tmavě modrá

MAXIMUS®
MAXIMUS® IMAGE

Rozteč vpichů

Elektrostatický náboj ISO 6356

OD 9061 Šedá

INNOVA

OD 9081 Světle zelená

OD 9083 Petrolejově modrá

PREMIUM

CARE

FOCUS

SCRATCH

CONTURA

ISO 2424

všité velury

všité velury

všité velury

všité velury

fibrilované monofily

Rozteč vpichů

ISO 2424

5/32"

5/32"

5/32"

5/32"

–

Druh vlákna

ISO 2424

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

100 % PA 6

Nosná vrstva

ISO 2424

polyesterový fleece

polyesterový fleece

polyesterový fleece

polyesterový fleece

PES, PP, CO, CV

Spodní vrstva

ISO 2424

vinyl

vinyl

vinyl

vinyl

ethylenvinylacetát

Hmotnost vlákna

ISO 8543

cca 2.050 g/m2

cca 1.005 g/m2

cca 1.030 g/m2

cca 1.150 g/m2

cca 750 g/m2

Celková hmotnost

ISO 8543

cca 4.670 g/m2

cca 3.650 g/m2

cca 3.450 g/m2

cca 3.820 g/m2

cca 1.900 g/m2

Výška vlákna

ISO 1766

cca 9,0 mm

cca 4,0 mm

cca 7,0 mm

cca 6,0 mm

cca 4,0 mm

Celková výška koberce ISO 1765

cca 11,0 mm

cca 7,5 mm

cca 9,0 mm

cca 9,0 mm

cca 7,0 mm

Hustota vpichů

ISO 1763

cca 76.000/m2

cca 73.100/m2

cca 73.000/m2

cca 67.500/m2

cca 90.000/m2

Pružnost

EN 1307
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Třída pohodlí

EN 1307

LC4

LC3

LC3

LC2

LC1

Vhodnost pro
kolečkové židle

EN 985

ano

ano

ano

ano

ne

Vhodný na schody

EN 1307

ano

ano

ne

ano

ne

Světelná odolnost

ISO 105-B02

≥7

≥5

≥5

≥7

≥5

Odolnost proti oděru
ISO 105-X12
- sucho a mokro

≥4

≥4

≥4

≥4

≥ 3–4

Odolnost proti vodě

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

ISO 105-E01

Elektrostatický náboj ISO 6356
Tlumení skluzu

EN 13893

DS

DS

DS

DS

DS

Požární odolnost

EN 13501-1

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Označení CE EN 14041

(pouze pásy a řezané pásy)

GTn GTm GRm GTl FTk
giLjZ giLjZ gLjZ giLjZ LjZ
specifikace naleznete na straně 27
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PLÁNOVÁNÍ
Součástí návrhů interiéru je analýza kritických míst náchylných k znečištění. Tato
místa jsou ohrožena nečistotami, které se vyskytují ve všech veřejných budovách,
kancelářích a výrobních závodech i soukromých domech. Všude tam, kde je častý
pohyb osob.

UKÁZKY POUŽITÍ
29

Dočišťovací koberce fungují jako elegantní navigační pruhy po celé kancelářské budově

100 metrů kompletní dočišťovací
zóny v celé budově Deichtorchcenter
Budova Deichtorcenter v Hamburku
představuje spojovací prvek mezi
budovami Kontorhaus a komplexem
Speicherstadt a čtvrtí HafenCity.
Budova ve tvaru ohromné skleněné
lodi, vzbuzuje
pocit velikosti, ke
kterému přispívají i dočišťovací
koberce.

Vysoce kvalitní dočišťovací koberce MAXIMUS® rovněž poskytují
efektivní ochranu před špínou a vlhkostí v nazazujících místnostech.

MAXIMUS® zabraňuje tvorbě mastných a vlhkých skvrn na dlážděné
podlaze a snižuje tak riziko úrazů.

Špičková technologie v kombinaci s emocemi, čistotou a
bezpečností
Nápadnou kancelářskou budovu využívající špičkové
technologie, postavenou v období od roku 2000 do
roku 2002, navrhl tým architektů Hadiho Teheraniho a
tato budova získala v roce 2005 cenu za architekturu
BDA. Její vysoké standardy spočívají na pilířích čistoty a
bezpečnosti. A ta začíná u dočišťovacích koberců. Celkem
je v budově umístěno 100 délkových metrů špičkové
krytiny MAXIMUS® použité mezi dvěma hlavními vchody
a na průchodech k výtahům. V tomto měřítku mluví
dočišťovací systémy samy za sebe a demonstrují celý svůj
potenciál.
Díky dočišťovacím kobercům špína mizí
... a zároveň vypadají vždy skvěle. Dočišťovací koberce
MAXIMUS® v elegantním tmavém provedení vítají
návštěvníky budovy Deichtorcenter. Tyto koberce vyrobené
z vysoce kvalitního všívaného veluru jsou navrženy
zejména pro místa s velkým provozem a splňují ty
nejvyšší požadavky na komfort. Zachycují špínu a vlhkost
a fungují tak jako skvělý „recepční“ při vstupu do budovy
Deichtorcenter. Zároveň zajišťují bezpečnost návštěvníků
tím, že fungují jako prevence uklouznutí na mokrých nebo
mastných podlahách z kamene a v přilehlých prostorech.

Budova:
Typ koberce:
Plocha:
Barva:
Pokládka:

Deichtorcenter Hamburg
MAXIMUS®
200 m2
80.01 černá
lepené

Koncepce kancelářské budovy pro 21. století navržená
architektonickou firmou BRT Architekten - Bothe, Richter,
Teherani.
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Celoplošný dočišťovací koberec v hudebním divadle

Koberce PREMIUM účinkují každý
den před 2000 návštěvníky
Scéna divadla “Theater at the Elbe” v Hamburku je ukázkou toho, jak prestižní
roli mohou sehrát celoplošně položené dočišťovací systémy v budově: koberec
PREMIUM je hvězda, která září ve vstupních prostorech budovy s duální funkcí
čistoty a bezpečnosti.

Dočišťovací systémy: zářící hvězda
Hamburk je německé hlavní město hudby a jednou z jeho
nejprestižnějších scén je budova divadla “Theater at the
Elbe”, která se nachází v srdci přístavní čtvrti. Zde můžete
spatřit dočišťovací systémy PREMIUM. Tyto krytiny ukazují
co všechno lze dokázat v náročných podmínkách, neboť
zajišťují čistotu a bezpečnost pro asi 2000 návštěvníků
budovy každý den. Pokrývají všechny vstupní prostory na
ploše 230m2. Koberec PREMIUM v působivém černém
odstínu a skvělými vlastnostmi pro boj se špínou je
důležitou součástí sofistikovaného designu budovy a
představuje více než správnou volbu pro silný provoz,
kterému je vystaven.
Cenově dostupné a bezpečné, výjimečné a trvanlivé
Téměř 90% nákladů na úklid je zapříčiněno špínou a
vlhkostí, které se přináší do budovy zvenku! Koberce
PREMIUM se speciálně vyvinutými vlákny zachycují
kolem 65% nečistot a 90% vlhkosti. Pokud se použijí na
celou podlahovou plochu, jsou úspory skutečně značné.
A především výrazně ovlivňují bezpečnost! Hamburk je
známý svým špatným počasím, ale krytiny PREMIUM
minimalizují riziko uklouznutí způsobené vlhkostí
přinesenou zvenku.

Budova divadla “Theater at the Elbe” v přístavní čtvrti je jednou z
mnoha divadelních budov v Hamburku - třetím největším hudebním městě světa.

Budova:
Typ koberce:
Plocha:
Barva:
Pokládka:

Stage Theater an der Elbe, Hamburg
PREMIUM
130 m2
75.11 černá
lepené

Dočišťovací koberce PREMIUM v černém provedení:
opravdový poutač pro asi 2000 návštěvníků každý
den.

Vstupní prostory divadla “Theater at the Elbe”,
které v současné době uvádí muzikál “Bernský
zázrak”, jsou vybaveny dočišťovacími koberci
PREMIUM.
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Dočišťovací koberce ve formě designové rohože v interiéru i exteriéru restaurace

Čistý architektonický design
Když jde o plánování budovy, jsou dočišťovací podlahové
krytiny často architekty neprávem podceňovány, neboť podle
nich nemají na vzhled vliv. Moderní dočišťovací systémy se
prosazují jako klíčový prvek moderních architektonických
koncepcí v mnoha ohledech.

Věděli jste,
že perfektní
ochrana před
špínou může
vypadat
tak dobře?
Dočišťovací
koberce uvnitř
restaurace a
před ní.

Moderní dočišťovací systémy nejsou určeny pouze
k minimalizaci množství špíny a vlhkosti, které je
přinášeno do domácností a pracovních prostor.
Pokud jsou použity správně, fungují rovněž jako
jedinečná a nedílná součást celkového vzhledu
interiéru. Efektivně zvyšují bezpečnost, je dokázáno,
že snižují náklady na úklid a fungují rovněž jako
nedílný designový prvek. Zvláště úspěšný příklad
můžete najít ve čtvrti Grafenberg v Düsseldorfu,
v restauraci s arabskými specialitami ArabesQ.
Tato architektonická perla, která byla postavena
téměř před 120 lety v novogotickém slohu,
představuje skvělou oázu východní gastronomické
pohostinnosti a zároveň ukázku nejmodernějšího
plánování designu.

Restaurace ArabesQ ve čtvrti Grafenberg v Düsseldorfu :
architektonická perla v novogotické slohu.

Funkční a zároveň elegantní symboly
Když vstupují návštěvníci do restaurace, uvítá je
produkt, který je láká dovnitř. IMAGE OUTDOOR je
funkční rohož s logem, která zároveň slouží jako
elegantní symbol restaurace. Rohož má otvory, které
umožňují odvod vlhkosti. To zákazníci ocení zejména
v deštivých dnech. Při vstupu do interiéru prochází
návštěvníci přes čistící zónu MAXIMUS® IMAGE, na
které je umístěno zlaté logo restaurace na černém
podkladu, stejně jako na venkovní rohoži. Výkonná
ředitelka hotelu ArabesQ Nina Brandonová: „To co
nás oslovilo, nebyly jen funkční vlastnosti. Chtěli jsme
mít hlavně možnost navrhnout dočišťovací systém ve
stylu naší restaurace.“
Funkce a design: Dočišťovací koberec je nedílnou součástí
interiéru.

Budova:
Typ koberce:
		
Rozměr:
Barva:
		
Pokládka:

Restaurant ArabesQ, Düsseldorf
IMAGE OUTDOOR a
MAXIMUS® IMAGE
130 x 200 cm
OD 9060 černá + OD 9051 žlutá
i390 černá + i420 zlatá
volně položené

Nejvyšší standard vyžaduje speciální péči: dočišťovací zóny
pohlcují až 90% nečistot a vlhkosti.

35

Nejvyšší standard vyžaduje speciální péči : dočišťovací zóny pohlcují až 90% nečistot a vlhkosti.

3-zónové čištění

3
1
Díky kombinaci rohoží s hliníkovými profily
emco různé tloušťky s různými vložkami a
velkoplošným pokrytím chrání 3-zónové čistící
systémy emco před veškerými nečistotami,
které mohou návštěvníci na podrážkách
přinést.

2

Zóna 1

Zóna 2

Zóna 3

Hrubá špína

Jemná špína

Zbývající špína a vlhkost

Hrubé nečistoty jsou odstraněny v zóně 1
prostřednictvím gumových nebo kartáčových
vložek. Tento typ rohoží je určen do interiéru i
pro venkovní použití. Rohože mají pochopitelně
předepsané protiskluzné vlastnosti.

Textilní vložky pro odstranění jemných nečistot. Protiskluzný materiál
vložek se uplatní ve vnitřních a
zastřešených vnějších prostorech.

Uvnitř budov jsou protiskluzné
dočišťovací zóny velmi efektivní při
absorpci vlhkosti a zbývající špíny a
zabraňují jejímu dalšímu roznášení.

Snadné čištění

Funkční vložky zajišťují efektivní dlouhodobé odstraňování nečistot,
špína je zachycována v meziprostorech a vlhkost je pohlcena.

Rohože lze srolovat, aby se špína pod rohoží mohla snadno
odstranit.

Přídavné profily z nerezové oceli

emcoINOX®LINEO - Zhodnoťte svůj vchod nápisem na ocelovém
profilu v čistící rohoži. Jde o vysoce kvalitní laserem vyřezávaný
ocelový profil , který je pevně spojen se vstupní rohoží emco.

emcoINOX®QUADRO - profil z nerezové oceli se štítkem na
který lze umístit individuální text a prestižní logo pro účinnou
reklamu ve vstupních systémech emco. Pro vaše vlastní logo je
možné použít speciální barvy.

37

Doporučení pro čištění a údržbu
Prosíme, abyste dodržovali následující pokyny. Jen tak
zajistíte zakoupeným výrobkům dlouhou životnost a
potřebnou čistící funkci.
1. Čištění obecně
Doporučujeme čistit denně, soustřeďte se především
na čištění skvrn. Frekvence prováděných čištění závisí
na počtu osob, které navštěvují budovu. Doporučujeme
používat výkonný rotační vysavač. Tento typ vysavače
odstraní špínu i z hloubky dočišťovacího koberce.
Kartáčky napnou pokrčený vlas, který může znovu
pohlcovat novou špínu. Nepoužívejte sací typy vysavačů,
pouze rotační kartáčový vysavač může odstranit špínu
nahromaděnou u podkladové vrstvy koberce.
2. Střední čištění
Vhodnou metodou pro čištění vaší dočišťovací zóny
je použití tlakové vody. Nejprve odstraňte volně ležící
špínu kartáčovým vysavačem. Potom vžeňte vodu pod
tlakem do dočišťovacího koberce (kde je potřeba použijte
též saponát) a současně vysávejte vypadanou špínu.
Ujistěte se, že nikde nezbyl žádný saponát a případně
ho vystříkejte teplou vodou. Poznámka: nános zbytku
saponátu v koberci může obsahovat starou špínu. Může
intenzivní čištění dočišťovacího koberce emco způsobit
jeho poškození? Nikoliv. Díky speciálně vyvinuté struktuře
vláken, nejvyšší kvalitě použitých barev a nepropustné
podkladové vrstvě jsou tyto výrobky předurčeny pro
časté a intenzivní čištění.
3. Důkladné čištění
Důkladné čištění provádíme v určitých intervalech v
závislosti na množství přechodů v čistící zóně. Nejprve
vysajeme spadané nečistoty rotačním vysavačem, potom
koberec našampónujeme pomocí stroje s třemi rotačními
kartáči. Ihned potom použijte stroj na odsátí vody za
použití teplé vody a nechte oschnout, potom použijte
ještě jednou vysavač, aby se vlákna znovu napřímila.
Nezapomeňte, že když položíte koberec mokrý, bude brzy
vypadat špinavě, neboť se špína rychle přenese z podrážek
zpět do koberce. K odstranění tuků, mastnot a chemikálií

používejte neutrální saponáty rozpuštěné ve vlažné vodě
4. Čištění tlakovou vodou
Při čištění tlakovou vodou by se měla rohož nejdříve
odejmout, pověsit na vhodném místě – a pak očistit
průmyslovou wapkou. Dbejte na to, aby tryska stroje
byla v dostatečné vzdálenosti od rohože, aby nedošlo
k jejímu poškození. Rohož položte zpět teprve tehdy,
když je úplně suchá.
5. Kartáčování
Používá se v těch případech, kdy jsou dočišťovací koberce
pevně přilepeny. Co dělat v případě, že vaše dočišťovací
zóna extrémně špinavá? Potom je správný čas na
použití kartáčovacího stroje! Opět začněte vysavačem
s rotačním kotoučem. Zažranou špínu (tuky, mastné
skvrny) odstraňujte běžným čističem skvrn a doplňujte
kartáčováním v pravidelných intervalech.
6. Odstraňování skvrn
Skvrny se musí odstranit co nejdříve, neboť určité
látky mohou trvale poškodit vlákna a barvy. Úspěšné
vyčištění závisí na tom, jak rychle začnete pracovat.
Téměř 80 % čerstvých skvrn lze odstranit čistou vodou.
Mokré skvrny vysušte froté ručníkem. Koncentrované
zaschlé skvrny nejprve odstraňte (např. škrabkou) a
vykartáčujte. Skvrny od vodou ředitelných látek nejprve
znovu navlhčete a vysušte houbičkou. Dbejte na to,
abyste vysávali skvrnu a ne zatlačovali špínu zpátky do
koberce. Vždy pracujte směrem od okrajů do středu,
abyste skvrnu nezvětšovali. Pokud je to nezbytné,
postup opakujte.
Pokud se vám nedaří odstranit odolné skvrny tímto
způsobem, požádejte o radu v této oblasti firmu
James B.V. na jejich stránkách: www.james.eu/en/

Pokyny pro pokládku
1. Připravenost podkladu
Dočišťovací systémy emco se mohou pokládat na
jakýkoli připravený podklad za předpokladu že je
povrch pevný, stabilní, vždy suchý, rovný a není
znečištěn např. olejem, mastnotami nebo starým
lepidlem. Pozn.: příslušné relevantní německé
předpisy pro tuto činnost jsou především DIN
18 365 “Podlahářské práce”, DIN 18 299 “Obecná
pravidla pro stavební práce”, DIN 18 202 “Tolerance v
pozemním stavitelství – budovy”. Z české legislativy
stojí především za zmínku Příloha č.6 vyhlášky
23/2008 Sb., část A10 o technických podmínkách
požární ochrany staveb. U staveb projektovaných po
nabytí účinnosti této vyhlášky se vyžaduje dle §10 u
nášlapné vrstvy podlahy, za což lze považovat čistící
koberec (rohožku), třída reakce na oheň minimálně
Cfls-1.
Za povšimnutí stojí též požadavky na formuláři
BEB (Federální asociace omítkářů a podlahářů)
“Kalkulace a příprava podkladů – vytápěných
a nevytápěných podlahových konstrukcí”. Při
pokládkách v místnostech bez sklepa musí být
podklad, který je v kontaktu se zemí, zhutněn dle
norem pro vzlínající vlhkost
2.1 Pokládka rolí a rohoží
Všechny pásy musí být pokládány ve směru šipek
na zadní straně krytiny a ve směru primárního
zdroje světla. Švy se řežou dvojitým řezem nebo
jednoduchým řezem ze zadní strany. Všechny pásy
dočišťovacích koberců se musí lepit jednotlivě, aby
vytvořily neporušený povrch. Vedle sebe musí být
pokládány pouze pásy ze stejné výrobní šarže. Aby se
zabránilo možným odchylkám v barevném odstínu,
musí se vedle sebe pokládat pouze vnější okraje. Aby
se zabránilo reklamacím, doporučujeme probrat směr
pokládky, spoje a odřezky s klientem před zahájením
pokládky. Jednotlivé pásy, menší plochy do 6 m2 a
rohože se mohou pokládat volně bez lepení.

Upozornění!

Upozornění!

Upozornění!

Nikdy nepoužívejte čistící přípravky obsahující
chlorované uhlovodíky (tetrachlorid)!

Dočišťovací podlahové krytiny se nesmí prát v pračce!*

Aby byla zajištěna prostorová stabilita, musí být produkt řádně přilepen!

V případě čištění čtverců (dlaždic) se musí aplikovat
metoda vlhkého čištění velmi opatrně, jelikož voda by
mohla proniknout do spojů.

2.2 Pokládka na schody
Při pokládce dočišťovacích koberců na schody, musí
být hrany schodů spíše zaoblené než ostré. Průměr
zaoblení by měl odpovídat zhruba průměru mince
2 EUR (průměr cca 2,3 cm) a nesmí být menší než
1,0 cm. Pro souvislou pokládku na TREADS a RISERS
se musí použít pouze produkty se spodní vrstvou ze
syntetického latexu. Tam kde mají být schody zcela
zakryty, vždy používejte kontaktní lepidlo, aby se
zabránilo posunům od hrany schodu. Zadní strana
krytiny musí být dostatečně zdrsněná. Dočišťovací
koberec se musí pokládat na jednotlivé schody odspoda
nahoru. Na schody se může šlapat až tehdy, když je
lepidlo zcela zaschlé (v souladu s pokyny výrobce).
3. Lepení
Vždy používejte vhodné typy disperzních lepidel. Použití
oboustranné lepící pásky je dovoleno pouze u typů
“Sigan Elements” a “Sigan Elements Plus”. Tam, kde
lze očekávat stálou absorpci vody (např. ve vstupních
prostorech), se musí používat lepidla 2K. Na spodní
vrstvu ze syntetického latexu se nanáší lepidlo po celém
povrchu. V průběhu práce musí být dodržovány pokyny
výrobce.

Poznámka: Všechny informace obsažené v této brožuře jsou v
souladu s našimi aktuálními znalostmi v době vydání. Neneseme
odpovědnost za nekompletní, nesprávné nebo nepoužitelné
informace v individuálních případech. Jakékoli rozdíly v barevném
provedení oproti originálu jsou důsledkem procesu tisku. Jakékoli
reklamace vyplývající z těchto odlišností nemůžeme akceptovat.
Vyhrazujeme si právo na technické změny. (01/2017)
V případě velurů dochází v ojedinělých případech ke ztrátě odstínu.
Protože příčina takové ztráty odstínu není v materiálu nebo jeho
zpracování a neovlivňuje jeho funkčnost, nevztahuje se na tyto
případy záruka.
* kromě typů IMAGE INDOOR a IMAGE OUTDOOR

specifikace naleznete na straně 27
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