Kobercové rohože

Pile height
8-9 mm
Rubber,

Total height,
approx.
9-10 mm

Typ Image ECO

popis
Rohož emco Image ECO je vyrobena z vysoce kvalitního trvanlivého
vlákna ECONYL® a vyznačuje se vysokou absorpční schopností pokud
jde o špínu a vlhkost. Vzhledem k možnosti potisku má emco Image
ECO silný propagační účinek. Regenerační proces vlákna ECONYL®
mění dřívější odpad na zdroj nových možností ve výrobě rohoží emco
Image ECO. Budou sbírány především odpady z nylonu, jako např. již
dále nepoužitelné rybářské sítě určené dříve k likvidaci, a a přetvořeny
na nové vlákno. Z odpadu vznikne 100% regenerované vlákno se
stejnými parametry jako při výrobě z nových surovin.

Kobercové rohože

Typ Image ECO
barvy

l10 citronová

l20 žlutá

l30 žlutooranžová

l40 oranžová

l50 terakota

l60 červená

l70 žíhaná
červeň

l80 bordó

l90 světle
červená

l100 třešeň

l110 lila

l120 šeříková

l130 hroznová

l140 purpurová

l150 broskev

l160 královská
modrá

l170 světle
modrá

l180 petrolejová

l190 světle
červená

l200 námořnická
modrá

l210 tmavě
zelená

l220 světle
tyrkysová

l230 listově
zelená

l240 rákosově
zelená

l250 zelená

l260 hnědá

l270 grafitová

l280 ocelově
modrá

l290 světle
modrá

l300 stříbrná

l310 srnčí hnědá

l320 písková

l330 kaštanová

l340 béžová

l350 šedomodrá

l360 světle šedá

l370 šedá

l380 tmavě šedá

l390 černá

l400 bílá

l410 ocelově
šedá

l420 zlatá

l430 lososová

l440 světle
zelená

l450 západ
slunce

Kobercové rohože

Typ Image ECO
odolnost proti olejům
(rub z nitrilgumy)

velmi dobré

přibližně 8 - 9 mm

elektrostatické
vlastnosti

velmi nízký elektrostatický náboj,
měrný odpor 2,2 x 10 Ohm, dle DIN
54345

podlahový materiál

100 % polyamidové vláno značky
ECONYL®, gramáž vlákna 900 g/m²

požární odolnost

výška

přibližně 9 - 10 mm

Na doptání lze dodat s protipožárními
vlastnostmi dle normy EN 13501 v Cfl-s1
(za přirážku)

Celková hmotnost (g/
m²)

2700

záruka

Zákonná doba záruky při správné péči,
čistění a skladování 2 roky.

Rozdíl v rozměrech v %

3

spodní vrstva

Tloušťka vrstvy nitrilové gumy 1,4 mm,
hladký povrch nebo s nopky

šířka nášlapného okraje

přibližně 20 mm

výška podlahy

85

Označení okraje chození na přání
absorpce vody

100

cca. 3 až 4 litry na m2

Teplota praní max °C

60

stálobarevnost

nelze změnit barvu dle normy DIN 54
006

technické změny vyhrazeny
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115
standardní šířka (cm)

150
200
Speciální rozměry možné do velikosti
200x500 (cm)

