čisticí koberec

Typ FAVORIT

vnitřní plocha
(3.čistící zóna)
dobrá prevence

popis
emco FAVORIT prokázal v mnoha vchodech a na jiných místech
použití v obytných a komerčních objektech odolnost proti opotřebení
a funkčnost, která se očekává od produktu pro preventivní čištění.
Decentní vzorování a barevnost zůstávají zachovány i při neustálém
opotřebování.

Antistatická

odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí

vhodné pro
schody

Cfl-s1

vysoký

Vhodná pro
objekty silná

DS (EN 13893)

odolnost

čisticí koberec

Typ FAVORIT
Konstrukce

Všité velury 5/32‘‘

Vrstva vlasu nad
základní tkaninou

100% polyamid

nosný materiál

Polyesterový fleece

spodní vrstva

silné pokrytí

hmotnost vlasu /
hmotnost vláken

850

Celková hmotnost (g/
m²)

3.430

celková výška (mm)

7

Arena

počet nopků/m²

88.190

Zdravotnické ordinace

Smykové tření

DS (EN 13893)

Nádraží

Certifikáty

Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)

Baumarkt

Značka

emco

vhodné pro:

šířka 90 cm (vč. okraje)
Forma dodávky v
pásech

čištění

Odstranění nečistot pomocí výkonného
vysavače. Pro periodické důkladné
čištění se doporučuje omytí tlakovou
vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout
40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným
uhlovodíkem (Tetra).

šířka 130 cm (vč. okraje)
šířka 200 cm (vč. okraje)

Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou

Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod

40 x 60 cm (vč. okraje)

Vysoká odborná škola/univerzita

60 x 90 cm (vč. okraje)

letiště

90 x 120 cm (vč. okraje)

hotel

90 x 150 cm (vč. okraje)

Průmysl

Vlastnosti

absorbce nečistot a vlhkosti

Mateřská školka/dětské jesle
Klinika/nemocnice

přemístění

Jednotlivé pruhy nebo menší plochy
mohou být volně položeny na každou
hladkou podlahu. U větších ploch a s
ohledem na okolnosti se doporučuje
pevné položení s vhodným lepidlem
pro měkké PVC.

Forma dodávky jako
rohože

Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala
Supermarkt

čisticí koberec

Typ FAVORIT
barvy

33.01 antracit

33.02 hnědá

33.03 modrá

33.04 graphit

33.10 černá
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