
3M Építôipari és épületfenntartási üzletág
3M™ Nomad™ Aqua szennyfogó szônyegek

Esztétikum és biztonság
             lépésrôl-lépésre...

Akár kis, közepes, vagy nagy forgalmú épületekrôl van szó, az utcáról behordott 

szennyezôdés és nedvesség baleseti és esztétikai szempontból is problémát 

jelent. A megfelelô bejárati szônyeg kiválasztása nagyon fontos, mivel gondos-

kodik az épületben dolgozók biztonságáról, tetszetôssé teszi a bejárati teret, 

továbbá csökkenti a takarítási költségeket.

A 3MTM NomadTM Aqua beltéri szennyfogó szônyegek dupla száltechnológiás 

szerkezete könnyedén távolítja és rejti el a cipôtalpakra rakódott szennyezôdést 

és nedvességet. Használatuk segít bejáratát funkciójában hatékonnyá és biz-

tonságossá, megjelenésében pedig igényessé tenni.

Az innovatív 3MTM NomadTM Aqua szônyeg megvásárlásával megteheti az elsô 

biztos lépést egy tisztább, biztonságosabb épület felé!
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Építôipari és épületfenntartási üzletág
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E-mail: innovation.hu@mmm.com

3MTM NomadTM Aqua 45
szennyfogó szônyeg
Alacsony forgalomra tervezett (max. 500 fô/nap) beltéri, 

bejárati szônyeg

•  Tartós polipropilén és poliamid hurkolt szerkezet

•  Akár 3 litert is képes felszívni négyzetméterenként, minimali-

zálva ezzel a nedvesség továbbjutását az épület belsejébe

•  Jó szennyezôdés-, és nedvességeltávolító képesség

•  Könnyen tisztítható

•  Stabil, csúszásgátló hátoldal

•  Attraktív, csíkos minta 

Mére tek

  60 x 90 cm

  90 x 150 cm

  90 x 300 cm

130 x 200 cm

130 x 300 cm

200 x 300 cm

200 x 1000 cm

200 x 2000 cm

3MTM NomadTM Aqua 65
szennyfogó szônyeg
Közepes forgalomra tervezett (500-1500 fô/nap) beltéri, 

bejárati szônyeg

•  Tartós polipropilén és poliamid hurkolt szerkezet

•  Akár 3,6 litert is képes felszívni négyzetméterenként, minimali-

zálva ezzel a nedvesség továbbjutását az épület belsejébe

•  Hullámos mintázat

•  Rendkívül jó szennyezôdés-, és nedvességeltávolítás

•  Biztonságos gyalogos és kerekeskocsis forgalmat tesz lehetôvé

Szálszerkezet: egyedülálló, dupla kevertszálak, melyek 

hatékonyan távolítják el a nedvességet és a szennyezôdést.

Aljzat: speciális rétegtechnológiával készült ftalátmentes 

aljzat, amely a szennyezôdést és nedvességet tartja 

magában. 

A szônyeg szerkezete

3MTM NomadTM Aqua 85 
szennyfogó szônyeg
Nagy forgalomra tervezett (1500-5000 fô/nap) beltéri, 

bejárati szônyeg

• Tartós, polipropilén és poliamid hurkolt szerkezet

•  Akár 4 litert is képes felszívni négyzetméterenként, minimali-

zálva ezzel a nedvesség továbbjutását az épület belsejébe

•  Kiváló szennyezôdés-, és nedvességeltávolító képesség

•  Stabil, csúszásgátló alj

•  Az erôs, lekerekített PVC szélek könnyebb gyalogos és 

kerekes-kocsis forgalmat tesznek lehetôvé

•  Ideális beltéri alkalmazásokhoz és forgalmas bejáratokhoz

•  Attraktív, véletlenszerû mintázat

Innovatív 3MTM NomadTM 
Aqua beltéri szennyfogó 
szônyegek

Antracit fekete Égszínkék

Palaszürke Gesztenyebarna

Mére tek

  90 x 150 cm

130 x 200 cm

130 x 300 cm

130 x 600 cm

200 x 300 cm

200 x 1000 cm

130 x 2000 cm

200 x 2000 cm

Antracit fekete Égszínkék

Palaszürke Gesztenyebarna

S z ínvá la s z ték

S z ínvá la s z ték

  Mére tek

  60 x 90 cm

  90 x 150 cm

120 x 180 cm

GesztenyebarnaAntracit fekete Égszínkék

S z ínvá la s z ték

Forgalmazó partner:
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