čisticí koberec

Typ MAXIMUS® Image

vnitřní plocha
(3.čistící zóna)
čisticí koberec s příplatkem za komfort

popis
MAXIMUS® IMAGE spojuje kvalitu MAXIMUS® se všemi výhodami
individuálních úprav. Standardně lze dodat ve 45 zářivých barvách,
díky inovativní technice výroby (chromojet) lze reprodukovat také
všechny barvy pantone nebo individuálně namíchané speciální barvy.
Na MAXIMUS® IMAGE lze bez problémů reprodukovat volné designy
nebo součásti definované Corporate Identity (např. loga, firemní
barvy atd.) a docílit také maximálního reklamního a informačního
užitku.

Antistatická

odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí

vhodné pro
schody

Bfl-s1

luxusní

Vhodná pro
objekty silná

DS (EN 13893)

odolnost

čisticí koberec

Typ MAXIMUS® Image
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

čisticí koberec

Typ MAXIMUS® Image
Konstrukce

Všité velury 1/8‘‘

Vrstva vlasu nad
základní tkaninou

100% polyamid

nosný materiál

Polyesterový fleece

spodní vrstva

silné pokrytí

hmotnost vlasu /
hmotnost vláken

1.000

Celková hmotnost (g/
m²)

3.410

celková výška (mm)

9

Zdravotnické ordinace

počet nopků/m²

138.600

Kancelářská a správní budova

Smykové tření

DS (EN 13893)

Rodinný dům

Rozměr na objednávku a max. šířce
200 cm

hotel

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).

Značka

emco

vhodné pro:

Zvláštní rozměry na objednávku

Vlastnosti

absorbce nečistot a vlhkosti

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.
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Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou

Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola

