


BELTÉRI Logozott szőnyegek

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard
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Logo Standard™ és az Uni Standard™ egy ideális megoldás a 
kevésbé szennyezett környezetre. A BrilliantStep™ típusú színes 
nyomtatásának köszönhetően szinte végtelen színkombinációk 
állnak rendelkezésre, mivel a sűrűn csomózott bejárati szőnyegek 
lehetővé teszik a finom nyomtatást és a színes megjelenítést. Sima 
felületű, tartós vinyl hátlap minden felületre illeszkedik.



015 Uni Standard™ 
Az Uni Standard™ szőnyeg alkalmas az egy színű szőnyegen a 
teljes színpaletta megjelenítésére, így biztosítva, hogy 
illeszkedjen a szőnyeg bármely belső színsémához, illetve, hogy 
használja a megrendelő egyéni színvilágát a logózás során.

Javasolt felhasználás:

Javasolt kiegészítők:

193 Logo Standard™
A logo Standard™ teljesen testreszabható,  
csúcstechnológiás Brilliant Step™ nyomtatási technológiával, 
amely 3 dimenziós hatásokat, finom vonalakat és színes 
árnyékolást tesz lehetővé, így minden szőnyeg igazán egyedi 
lesz.

24 órán belül elérhető a termék. A szőnyeg logózása 24 órán 
belül elkészülhet a látványterv elfogadása után.

Javasolt felhasználás:
• alacsony forgalmú helyekre javasolt
• bejárati területre irodák, üzletek, éttermek, pékségek,

élelmiszerüzletek, szaküzletek esetén

Tulajdonságok:

Javasolt kiegészítők:

JÓ JOBB LEGOBB

Termékteszt
Vízállóság

Suroló képesség

Szennyfogó képesség

Termékteszt
Vízállóság

Suroló képesség

Szennyfogó képesség

www.notrax.eu 3

Tulajdonságok:

• lépésálló, hurkolt szerkezetű 100% poliamid 6.0
vastagságú szálakból áll

• 405 gram/ m2 -es fonal
• hátoldala: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szélek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 6 mm
• súly 2.7 kg/m²

• 083 szegély - 2 mm
Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 300 cm
• 120 cm x 180 cm

Elérhető egyedi méretek:
• 90 cm széles tekercsből folyóméterben

• 120 cm széles tekercsből folyóméterben

Takarítási javaslat:
• Porszívóval

• alacsony forgalmú helyekre javasolt
• bejárati területre irodák, üzletek, éttermek, pékségek,

élelmiszerüzletek, szaküzletek esetén

• lépésálló, hurkolt szerkezetű 100 % poliamid 6.0
vastagságú szálakból áll

• 405 gram/ m2 -es fonal
• hátoldala: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szélek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 6 mm
• súly 2.7 kg/m²

JÓ JOBB LEGOBB

• 083 szegély - 2 mm
Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 300 cm
• 120 cm x 180 cm

Elérhető egyedi méretek:
• 90 cm széles tekercsből folyóméterben

• 120 cm széles tekercsből folyóméterben

Takarítási javaslat:
• Porszívóval



BELTÉRI/KÜLTÉRI
Logózott
16 szabványos PMS színt kínálnak, 
amelyek bármilyen más színhez is 
illeszkednek. (A megjelenített színek 
eltérhetnek az eredeti színtől.)

1. Törtfehér 2. LLazacrózsaszín 

3. Aranysárga 4. Világos szürke

5. Világos kék 6. Piros

7. Narancssárga 8. CCitromsárga

9. ZZöld 10. Kék 

11. Burgundi 12. Barna

13. Sötét szürke 14. Sötét zöld 

15. Sötét kék 16. Fekete
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Termékteszt:
Vízállóság 

Suroló képeeség:

Szennyfogó képesség:

Egy új alternatív kefés szőnyeg, mely alkalmas süllyesztékbe és sima felületre is.  Tökéletes 
megoldás szabadtéri területekre is, területek állapotának megvédésére. A rendkívül tartós, 
sűrűn fonott AstroTurf® fonalból készült szőnyeg kivételes súrolást és tisztítást kínál minden 
belső és külső bejáratnál.

Sima felületű, tartós vinyl hátlap minden felületre illeszkedik. A BrilliantStep™ nyomtatási 
módszer csodálatos színeket biztosít a színtartósság mellett, a DIN54006 szabvány szerint. 
Látványterv 24 órán belül. A szőnyeg logózása 24 órán belül elkészülhet a látványterv 
elfogadása után!

016 Uni Brush™
Az Uni Brush ™ szőnyeg alkalmas, hogy egy színű szőnyegen 16 
szín megjelenítésére, így biztosítva, hogy illeszkedjen a szőnyeg 
bármely belső színsémához, illetve, hogy használja a megrendelő 
egyéni színvilágát a logozás során.

Javasolt felhasználás:
• alacsony forgalmú helyekre javasolt
• kültéren és beltéren is lehet vele a felületet védeni
• süllyesztékbe helyezhető (16 mm) beltéri bejáratoknál hotelek,
üzletek, bevásárló központok, iskolák, egyetemek, éttermek,
szupermarketek esetén

• megfelelően lazán kell elhelyezni, hornyokkal rögzíteni kell

Tulajdonságok:
• lépésálló, hurkolt szerkezetű 100% poliamid 6.0 vastagságú
szálakból áll
• 1650 gram/m2 -es fonal
• hátoldala: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szélek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 18 mm
• súly 4 kg//m2²
Javasolt kiegészítők:
• 325 szegély - 11 mm
Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Elérhető egyedi méretek:
• 105 cm széles tekercsből folyóméterben, a szegély benne van a
méretben
• 150 cm széles tekercsből folyóméterben, a szegély benne van
méretben

Takarítási javaslat:
• Porszívóval
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BELTÉRI Szennyfogószőnyegek

380 Swisslon XT™
Magas minőségű szennyfogószőnyeg a nedvesség és a szilárd 
szennyeződések eltávolítására, melyet nagy beléptető területekre 
terveztek, akár faltól falig használva. Ez a klasszikus védőszőnyeg, 
mely eddig egy puhább szálból állt, most kiegészült egy speciális 
új szállal is, így tovább növekedett a szőnyeg a nedvszívó és 
súroló hatása is.  Az új, háromszínű mintázat kiváló szennyeződést 
rejtő tulajdonságokkal rendelkezik.
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Eredeti kinézetét hosszú ideig megőrzi, amellett, hogy  
a nedvességet (> 5,8 l / m²) és a törmeléket is magába 
zárja. A sűrű, nehéz vinyl hátlap biztosítja a hosszú 
élettartamot.

Ajánlott felhasználás:

Vízállóság 

Suroló képesség

Szennyfogó képesség

Termékteszt

• 083 szegély - 2 mm
Ajánlott kiegészítő: 

Tekercses méretek:
• 135 cm x 20 m
• 200 cm x 20 m

• Folyóméterben kapható méretek:
• 135 cm széles tekercsből
• 200 cm széles tekercsből Színek:
• Antracit (CH)
• Kobalt (BU)
• Gránit (GT)
• Palaszürke (GY)
• Mokka (BR)

Takarítási javaslat:

• Samponozás vagy porszívózás, illetve extrakciós
géppel

Antracit (CH) Kobalt (BU) Gránit (GT) 

Palaszürke (GY) Mokka (BR)

380 Swisslon XT™
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JÓ JOBB LEGOBB   KIVÁLÓ

• nagy forgalmú területekre ajánlott
• süllyeszték esetén (7 mm mélység) javasolt, illetve hotelek, 

bankok, éttermek, lépcsőházak, iskolák, egyetemek, 
kórházak, bevásárló központok, közintézmények nagyobb 
beléptető területeinek faltól falig történő szőnyegezésre 
ajánlott

• 100% poliamid szálból készült, sűrűn csomózott 
szerkezettel (81.000,- csomó/m2), 6 szálból fonva

• 850 gr/m2

• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 9 mm
• súly: 3.6 kg/m²
• tűzállóság: EN 13501-1 Cfl-S1

• 100% poliamid szálból készült, sűrűn csomózott 
szerkezettel (81.000,- csomó/m2), 6 szálból fonva

• 850 gr/m2

• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 9 mm
• súly: 3.6 kg/m²
• tűzállóság: EN 13501-1 Cfl-S1 

Tulajdonságok:



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek

Master Trax™ család

Tartós szőnyegpadló, melyet nagy területekre terveztek, akár faltól 
falig rendszer alkalmazására is. Számos lehetőséget kínál kreatív 
kombinációkra a termék, így lehetővé teszi, hogy a bejárat a teljes 
design része legyen. Eredeti kinézetét hosszú ideig megőrzi, 
amellett, hogy  a nedvességet és a törmeléket is remekül magába 
zárja. Penész és gombaálló, UV és kopásálló, az időjárási hatások 
nem befolyásolják a szerkezetét. Szintetikus, gumi hátoldal. 
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Antracit (CH) Piros (RD) Szürke (GY) Kék (BU)

Natúr (NA) Őszi fekete (AB) Őszi barna (AM)

Királykék (RY) Zöld (GN) Burgundi (WI) Őszi Burgundi (AW)

Őszi zöld (AG)

Raktári színek: 
Teljes 
tekercsben vagy 
folyóméterben

Barna (BR) 

Speciális színek: 
Teljes tekercsben

Őszi Okkersárga (AO) 

113 Master Trax™ 
Ajánlott felhasználás:

• Raktári színek
• Speciális színek 

103 Master Trax Lite™ 
Ajánlott felhasználás:
• közepes és nagy forgalmú helyekre javasolt.
• alkalmas beltérre és kültérre egyaránt, amennyiben nem éri eső
• süllyeszték esetén (8 mm mélység) javasolt, illetve faltól falig
szőnyegezés esetén
• elhelyezése megfelelően lazán történjen, rögzítéssel
Tulajdonságok:
• speciális tűzéssel készített szőnyeg, mely 100%-ban
antisztatikus polipropilén szálakat tartalmaz
• könnyen telepíthető, bármely méretre levágható, szélességében
alakítható
• 1200 gr/m²
• hátoldal: szintetikus gumi
• nincs szegély
• teljes szélesség: 9 mm
• súly: 2.2 kg/ m²
• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70 
Javasolt kiegészítők:

 • 084 szegély - 4 mm 

Tekercses méretek:
• 200 cm széles tekercs, hossza megrendeléstől függő

Folyóméterben kapható méretek:

• 200 cm széles tekercs (szín: Szénszürke)

Színek:

• Speciális színek: teljes tekercs rendelése esetén

Takarítási javaslat:
• Samponozás vagy porszívózás, illetve extrakciós géppel

Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

Termékteszt Termékteszt
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

• a legnagyobb forgalmú helyekre ajánlott
• alkalmas beltérre és kültérre egyaránt, amennyiben nem éri eső
• süllyeszték esetén (10 mm mélység) javasolt, illetve boltok, 
repterek, kórházak, hotelek fogadótere, bankok, éttermek, golf 
klubbok, fitness termek, liftek, öltözők, síterepek, korcsolyapályák, 
autószalonok, minden professzionális és szakmai terület beléptető 
területeinek faltól falig történő szőnyegezésére ajánlott

• elhelyezése megfelelően lazán történjen, rögzítéssel 

Tulajdonságok:
• speciális tűzéssel készített szőnyeg, mely 100%-ban 
antisztatikus polipropilén szálakat tartalmaz
• könnyen telepíthető, bármely méretre levágható, szélességében 
alakítható
• 1700  gr/m2
• hátoldal: szintetikus gumi
• nincs szegély
• teljes szélesség: 11 mm
• súly: 3.2 kg/m2
• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70
Javasolt kiegészítők:
• 113K Master Trax™ tűzött szegély

• 325 ragasztott szegély 11 mm

Tekercses méretek:
• 200 cm széles tekercs, hossza megrendeléstől függően
• 400 cm széles tekercs, igény esetén elérhető
• 200 cm széles tekercs 
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• Samponozás vagy porszívózás,
illetve extrakciós géppel

JÓ JOBB LEGOBB   KIVÁLÓ JÓ JOBB LEGOBB

Színek: Takarítási javaslat:



A beltéri szennyfogószőnyegek
minden 
bejárathoz alkalmasak
A bejárati szőnyeg az első védelmi vonal a szennyeződés és a törmelék bejutásával
szemben, és akár 80%-ig magába zárja a szennyeződéseket. A megfelelő bejárati
szőnyegrendszer előnyei mérhetőek a takarítási költségek éves megtakarításaiban. Az
épülettervezés során a bejáratoknál gyakran figyelmen kívül hagyják a 
funkcionális szerepét a szennyeződés megakadályozása, a lábbelikből kijutó törmelékek  

szőnyegek

megtartása és a levegő javító képesség esetében.
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BELTÉRI Szennyfogószőnyegek erősen szennyezett területre

150 Aqua Trap®

“Aqua Dam”-ként szabadalmaztatott szőnyeg formailag egy tálcát 
képez, így akár 6 liter vizet képes eltárolni négyzetméterenként, 
emellett egyedi antibakteriális kezelésének köszönhetően meggátolja a 
baktériumok és gombák elszaporodását. A textil felső réteg alatt erős 
gumi buborékok vannak kialakítva, melyek a hátlaphoz csatlakoznak, 
így biztos védelem van kialakítva a nagy forgalmú helyek esetén is. 
Kivételes tartósság jellemzi folyamatos használat, lábtörlés esetén is. 
Egyedülálló csúszásmentesítő tappancsokkal rendelkezik a hátoldalon.
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Javasolt felhasználás :
• nagy forgalmú helyekre javasolt
• beltéri beléptető területekre javasolt iskolák, egyetemek,

közintézmények, sport intézmények, áruházak esetén

Tulajdonságok:
• a nagy igénybevételnek kitett tűzött poliészter szálak biztosan
kapcsolódnak a gumi hátlaphoz
• 850 gr/m2

• hátlap: természetes gumi
• szövettel szegett szegély: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 13 mm
• súly: 5.2 kg/m2

• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

Színek:
• Antracit (CH)
• Piros (RB)
• Kék (BU)
• Szürke (GY)
• Barna (BR)

Takarítási javaslat:
• porszívóval vagy extrakciós géppel lehet takarítani, a 
szárazon tartás fontos 

Antracit (CH) Piros (RB) Kék (BU) 

Szürke (GY) Barna (BR)

Termékteszt:
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

150 Aqua Trap®
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BELTÉRI Szennyfogószőnyegek erősen szennyezett területre

166 Guzzler™

A durva, hosszú élettartamú szőnyeg, mindkét oldalán gumi erősítéssel 
határolt, emellett négyzetméterenként akár 6 liter vizet is képes tárolni.
A strukturált tojásmintázat kettős feladata a szennyeződés eltávolítása, 
és a nedvesség felszívása. A megerősített gumi szegély és hátoldal 
maximális erőt biztosít a szőnyegnek. A speciális hátlap minden 
felületen minimalizálja a szőnyeg mozgását, eltartja a szőnyeget, így a 
nedves padlók is szárazabbak lesznek.



Javasolt felhasználás:

• közepes és nagy forgalmú helyekre javasolt
• beltéri beléptető helyekre iskolák, egyetemek, 

közintézmények, sportlétesítmények, üzletek esetén 
ajánlott 

• a csomózott, hurkolt bolyhos szálszerkezet, amely 
Decalon® fonalakat is tartalmaz, rácsos mintában 
helyezkedik el a gumi alapra öntve
• 830 gr/m2

• hátlap: természetes gumi
• gumi szegély: 2.5 cm minden oldalon
• teljes szélesség: 10.5 mm
• súly: 4.4 kg/m2

• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70 

• Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

• Színek:
• Antracit (CH)
• Piros (RB)
• Szürke (GY)
• Kék (BU)
• Barna (BR)
• Zöld (GN) 

Takarítási javaslat:
• porszívóval vagy extrakciós gépel lehet takarítani, a 
szárazon tartás fontos 

Antracit (CH) Piros (RB) Szürke (GY)

Kék (BU) Barna (BR) Zöld (GN) Burgundi (BD)

Termékteszt:
Vízállóság

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

166 Guzzler™
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Tulajdonságok:



Az Arrow Trax™ szőnyeg nem szabályos mintája rendkívül agresszív 
kaparóhatást tesz lehetővé, így ez az egyik legnépszerűbb 
szőnyegtípus, magas értéket biztosítva. A tűzött szálak tartósak és 
súrlódásnak ellenállóak, segítségükkel a szennyeződés megőrzése 
rendkívüli, így alkalmasak a nagy forgalmú területekre. A sűrű vinyl 
hátlap nedvességálló és csúszásmentes, hogy a szőnyeget a helyén 
tartsa.

BELTÉRI Szennyfogószőnyegek erősen szennyezett területre

118 Arrow Trax™
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Antracit (CH) Szürke (GY) 

Barna (BR) Őszi barna (AB)

Ajánlott felhasználás:
• nagy forgalmú helyekre ajánlott
• beltéri beléptető helyekre iskolák, egyetemek, közintézmények,

sportlétesítmények és üzletek esetén

Tulajdonságok:
• tűzött szálas szőnyeg, amely antisztatikus 100% polipropilén
szálakból áll
• 1200 gr/m2

• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegély: 2.5 cm minden oldalon
• teljes szélesség: 10 mm
• súly: 3.7 kg/m2

• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70
Javasolt kiegészítők:
• 083 szegyél - 2 mm   

Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 130 cm x 300 cm

• 130 cm x 600 cm

Tekercses méretek:
• 130 cm x 20 m

• 200 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méretek:
• 130 cm széles tekercs

• 200 cm széles tekercs

Színek:
• Antracit (CH)
• Szürke (GY)
• Barna (BR)
• Őszi barna (AB)
Takarítási javaslat:
• porszívóval

Termékteszt
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

118 Arrow Trax™
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BELTÉRI Szennyfogószőnyegek funkcionális használatra

Polyplush™ család
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Egyszerű, stílusos és megfizethető, mégis nagyon praktikus bejárati 
szőnyegek, amelyek nagy víz és szennyeződés elnyelő képességgel 
rendelkeznek. A plüss szőnyeg homogén, univerzális színeiben 
könnyen beleolvad minden belső térbe amellett, hogy  elrejti a 
piszkot és a finom törmeléket. Ezek a bejárati szőnyegek a 
legkedveltebb termékek a közepes forgalmú területeken. A vinyl 
hátlap nedvességálló és csúszásmentes.



130 Polyplush™ 123 Polyplush LT™ 

• kis forgalmú helyekre ajánlott
• beltéri beléptető területekre irodák, üzletek esetén
Tulajdonságok:
• 100%-ban Decalon® vágott szálból áll
• 350 gr/m2

• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 4.5 mm
• súly: 2.4 kg/m2

• tűzállóság: EN 13501-1 Cfl-S1
Ajánlott kiegészítők:
• 083 szegély - 2 mm  

Fix méretek: Színek
• Szürke (GY)
• Piros/Fekete (RB)
• Kék (BU)
• Barna (BR)

Takarítási javaslat:
• porszívóval

• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm

• 120 cm x 180 cm

Tekercses méretek:
• 90 cm x 20 m

• 120 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méretek:
• 90 cm széles tekercs
• 120 cm széles tekercs

Termékteszt
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

Antracit (CH) 

Szürke (GY) Piros/Fekete (RB)

Barna (BR)

Szürke (GY) Piros/Fekete (RB)

Kék (BU) 

123 Polyplush LT™ 
Ajánlott felhasználás:

Barna (BR)Sötétkék (NB) 

130 Polyplush™ 
Ajánlott felhasználás:
• kis és közepes forgalmú területekre ajánlott
• beltéri beléptető területekre iskolák, irodák, üzletek esetén
Tulajdonságok:
• 100%-ban Decalon® vágott szálból áll
• 700 gr/m2

• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 6.5 mm
• súly: 3.2 kg/m2

• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70
Ajánlott kiegészítők:
• 083 szegély - 2 mm  

Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm

• 120 cm x 240 cm

Tekercses méretek:
• 90 cm x 18.3 m
• 120 cm x 18.3 m

• 180 cm x 18.3 m

Folyóméterben kapható méretek:
• 90 cm széles tekercs
• 120 cm széles tekercs
• 180 cm széles tekercs

Színek
• Antracit (CH)
• Szürke (GY)
• Piros/Fekete (RB)
• Sötétkék (NB)
• Barna (BR)

Takarítási javaslat:
• porszívóval

Termékteszt
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség
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A gazdaságosság és a hatékonyság párosul ezekben a 
szőnyegekben. A tartós szálak kiváló kopásellenállósággal 
rendelkeznek, és megakadályozzák, hogy a nedvesség és a 
szennyeződés a létesítményekbe jusson. Alacsony 
profilmagasságának köszönhetően a gyalogos és kerekes forgalom is 
akadálytalanul tud áthaladni rajta. A vinyl hátlap nedvességálló és 
csúszásmentes.

BELTÉRI Magas minőségű beltéri szennyfogószőnyegek 

Heritage Rib® család
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117 Heritage Rib®

109 Heritage Rib 
Lite®

117 Heritage Rib®

Ajánlott felhasználás:
• kis és közepes forgalmú helyekre alkalmas
• beltéri beléptető helyekre iskolák, irodák, üzletek esetén
Tulajdonságok:
• 100%-ban polipropilén ragasztott szálszerkezet, mely
tulajdonságában antisztatikus
• 650 gr/m²
• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 7.5 mm
• súly: 3.1 kg/ m²
• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70
Ajánlott kiegészítő:
• 083 szegély - 2 mm  

Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 120 cm
• 90 cm x 150 cm
• 120 cm x 180 cm
• 120 cm x 240 cm
Tekercses méretek:

• 120 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méret:

• 120 cm széles tekercs

Színek:
• Antracit (CH)
• Piros (RB)
• Barna (BR)

• Zöld (GN)

Takarítási javaslat:
• porszívóval

109 Heritage Rib Lite®

Ajánlott felhasználás:
• kis forgalmú helyekre javasolt
• beltéri beléptető helyekre irodák, kiskereskedelmi üzletek

esetén
Tulajdonságok:
• 100%-ban polipropilén ragasztott szálszerkezet, mely
tulajdonságában antisztatikus
• 400 gr/m²
• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság 5.5 mm

• súly 2.5 kg/m²

Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm

• 120 cm x 180 cm

Színek:
• Antracit (CH)

• Barna (BR)

Takarítási javaslat:
• porszívóval

Termékteszt Termékteszt
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

Antracit (CH) Piros (RB) Barna (BR) Zöld (GN)

Antracit (CH) Barna (BR)
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A gazdaságosság és a hatékonyság párosul ezekben a szőnyegekben. 
A tartós szálak kiváló kopásellenállósággal rendelkeznek, és 
megakadályozzák, hogy a nedvesség és a szennyeződés a 
létesítményekbe jusson. Alacsony profilmagasságának köszönhetően 
a gyalogos és kerekes forgalom is akadálytalanul tud áthaladni rajta. A 
vinyl hátlap nedvességálló és csúszásmentes.

BELTÉRI Magas minőségű beltéri szennyfogószőnyegek 

136 Polynib®
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136 Polynib®

Ajánlott felhasználás:
• kis és közepes forgalmú helyekre javasolt
• beltéri beléptető helyekre iskolák, irodák, üzletek esetén
Tulajdonságok:
• 100%-ban polipropilén ragasztott szálszerkezet, mely
tulajdonságában antisztatikus
• 650 gr/m²
• hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
• vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
• teljes vastagság: 7.5 mm
• súly: 3.1 kg/m²
• tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70
Ajánlott kiegészítők:
• 083 szegély - 2 mm   

Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm

• 120 cm x 180 cm

Tekercses méretek:
• 120 cm x 20 m

• 200 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méretek:
• 120 cm széles tekercs folyóméterben

• 200 cm széles tekercs folyóméterben

Színek:
• Antracit (CH)
• Kék (BU)
• Barna (BR)

• Zöld (GN)

Takarítási javaslat:
• porszívóval

Termékteszt
Vízállóság 

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

Antracit (CH) Kék (BU)

Barna (BR)  Zöld (GN)
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Kültéri szennyfogószőnyegek

A kültéri bejárati szőnyeg az első védelmi vonal a szennyeződések ellen. 20 nap alatt 
1000 ember 9,6 kilogramm (24 font) szennyeződést vihet be az épületbe (ISSA). A BST 
Laboratórium 11 hónapig tartó helyszíni vizsgálata szerint tizenkétszer annyi 
szennyeződés juthat az épületbe nedves időjárási viszonyok között.
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KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK -  A jövő generációja

599 Oct-O-Flex™

24 www.notrax.eu

Tartós gumiból készült nagy teherbírású Oct-O-Flex™ szőnyeg, melyet 
nagy forgalomra terveztek, könnyen tisztítható és gyakorlatilag 
időjárásálló. Kitűnő tapadást és alkalmazkodást tesz lehetővé minden 
felületen, miközben az EU szabványnak megfelelő vízelvezető nyílások 
lehetővé teszik a víz egyszerű áthaladását a szőnyegen, tisztán tartva 
így  a felületet. Ideális a kerekes közlekedés számára (kézi kocsik, 
kerekesszékek, bőröndök, stb).



599 Oct-O-Flex™
Kitűnő tapadást és alkalmazkodást tesz lehetővé minden felületen, 
miközben a vízelvezető nyílások lehetővé teszik a víz egyszerű 
áthaladását a szőnyegen, tisztán és szárazon tartva így  a felületet.

Ajánlott felhasználás:
• kültéren vagy beltéren - nagy forgalmú helyekre
• kültéren vagy beltéren süllyesztékben használva
Tulajdonságok:
• természetes gumiból készült
• nyolc szögletű,gyűrűs nyitott szerkezet
• extrém időjárás esetén is használható
• a kis lukak átmérője 14 mm, teljesítve ezzel a nyilvános bejáratokra vonatkozó EU szabványt
• teljes vastagság: 12 mm
• súly: 9.8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ elérhető olajálló nitril és lángálló
változatban is. 

Ajánlott kiegészítők:
• csatlakozók nagyobb területek lefedéséhez

Fix méretek:
• 75 cm x 100 cm

• 100 cm x 150 cm

Egyedi méretek:

• minden méretben – igény esetén m²-re adott ajánlat

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni

Termékteszt

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

599K Oct-O-Flex™ csatlakozó

www.notrax.eu 25

JÓ JOBB LEGOBB



A hagyományos nyolcszögletű nagy lyukakról ismert Oct-O-Mat ™ 
kültéri gumit szőnyeg, amely extrém időjárási viszonyok között is 
megfelelő tapadást és kiváló vízelvezetést nyújt, a cipőről a 
szennyeződést, kavicsot, kormot eltávolítja, így megakadályozza az 
épületbe való bejutásukat.

KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - Klasszikus gumi

564 Oct-O-Mat™
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564 Oct-O-Mat™
Tartós gumiból készült, ez egy nagy teherbírású szőnyeg, melyet nagy 
forgalomra terveztek, könnyen tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló.

A rugalmas gumi kitűnő tapadást biztosít és minden felülethez 
alkalmazkodik, miközben a felemelt gombok lehetővé teszik a víz 
számára, hogy könnyen leeresztődjön minden irányba, a felületet tisztán 
tartva.

Javasolt felhasználás:
• kültéren - nagy forgalmú helyekre

• kültéren vagy beltéren süllyesztékben használva

Tulajdonságok:
• alul az emelt gombok kiváló vízelvezetést tesznek lehetővé, tiszta és száraz felületet
biztosítva
• a szőnyeg nehéz súlya biztosítja, hogy nem mozdul el
• teljes vastagság: 23 mm
• súly: 13.3 kg/ m²

564 Oct-O-Mat™ elérhető olajálló nitril és lángálló változatban is. 

Kiegészítők:
• csatlakozók

• beépíthető kefék

Fix méretek:
• 60 cm x 80 cm
• 50 cm x 100 cm
• 75 cm x 100 cm
• 80 cm x 120 cm

• 100 cm x 150 cm

Egyedi méretek:

• minden méretben – igény esetén m²-re adott ajánlat 

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni 

Termékteszt

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség

564K Oct-O-Mat™ 
csatlakozók 564B Oct-O-
Mat™ kefék
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Gripwalker™ szőnyeg egyedi hullám szerkezete csúszásgátló 
felületet képez, így létrejöhet az EU szabványnak megfelelő közösségi 
bejárat, sima felületével ideális helyet biztosít a kerekes közlekedés 
számára (kézi kocsik, kerekesszékek, bőröndök, stb). Az extrudált nyílt 
vinyl rács átengedi, elnyeli a szennyeződést és a vizet így azok nem 
jutnak be az épületbe.

KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK -  A jövő generációja

539G Gripwalker™
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539G Gripwalker™ 11 mm
A nagy teherbírású, de rugalmas szőnyeg, anyaga tartós, 
ultraibolya sugárzásnak ellenálló,  különböző éghajlatokon is jól 
használható, minden felülethez alkalmazkodik. A legnagyobb 
forgalmú helyeken is használható.  DMF-től DOP mentes,  
ózonlebontó anyagoktól mentes, szilikonmentes és nehézfémeket 
sem tartalmaz. Olajálló, így kiválóan alkalmas benzinkutaknál 
vagy azoknál a bejáratoknál, ahol olaj előfordul.

Ajánlott felhasználás:
• kül- és beltérre, nagy forgalmú helyekre javasolt
• belső vagy külső helyszínen süllyesztékben elhelyezésre
• padlón történő elhelyezés esetére, szegélyekkel kiegészítve
Tulajdonságok:
• tartós extrudált vinyl
• átlós hullám minta, nyitott szerkezettel
• UV sugárzásnak ellenáll, jól használható különböző időjárások esetén
• kis lukacsos szerkezetével teljesíti nyilvános bejáratokra vonatkozó EU rendeletet
• teljes vastagság: 11 mm
• súly: 8.5 kg/m²
Ajánlott kiegészítők:
• 325 szegély - 11 mm
Tekercses méret:
• 91 cm  x  12.2 m
• 122 cm  x  12.2 m
Folyóméterben kapható méretek:
• 91 cm széles tekercs folyóméterben

• 122 cm széles tekercs folyóméterben

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni

Termékteszt:

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség
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A következő generációs Oct-O-Flex Bevelled™ kültéri gumi szőnyeg 
gyűrű alakú, kis vízelvezető nyílásokkal rendelkezik, így létrejöhet az 
EU szabványnak megfelelő közösségi bejárat, sima felületével 
ideális helyet biztosít a kerekes közlekedés számára (kézi kocsik, 
kerekesszékek, bőröndök, stb).

KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK -  A jövő generációja

599B Oct-O-Flex Bevelled™
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599B Oct-O-Flex Bevelled™
Mind a négy oldalon öntött, formázott széle van, így a használat 
könnyű fellépéssel társul. Tartós gumiból készült, ez egy nagy 
teherbírású szőnyeg, melyet nagy forgalomra terveztek. Könnyen 
tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló. Kitűnő tapadást és 
alkalmazkodást tesz lehetővé minden felületen, miközben a 
beépített gombok lehetővé teszik a víz egyszerű áthaladását a 
szőnyegen, tisztán tartva így  a felületet.

Ajánlott felhasználás:
• nagy forgalmú területekre javasolt
• kültérre és beltérre egyaránt használható
Tulajdonságok:
• természetes gumiból készült
• minden oldalon gumi szegélyek határolják
• nyolc szögletű, gyűrűs nyitott szerkezet
• extrém időjárás esetén is használható
• a kis lukak átmérője 14 mm, teljesítve ezzel a nyilvános
bejáratokra vonatkozó EU szabványt
• teljes vastagság: 12 mm
• súly: 9.8 kg/m²

599B Oct-O-Flex™ Bevelled elérhető olajálló nitril és
lángálló változatban is. 

Fix méretek:
• 70 cm x 90 cm
• 90 cm x 150 cm

• 120 cm x 180 cm

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni

Termékteszt:

Suroló képesség 

Szennyfogó képesség
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KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK -  A jövő generációja

539B Gripwalker Edge™
A stílusos, nyitott, hullámos formatervezés megkönnyíti a 
szennyeződés és a nedvesség elvezetését, így megakadályozza az 
épületbe való bejutásukat. A kis vízelvezető lyukak és a sima felület 
ideális az EU szabványnak megfelelő közösségi bejáratokhoz és a a 
kerekes közlekedés számára (kézi kocsik, kerekesszékek, bőröndök, 
stb). A préselt szélek mind a négy oldalán könnyű fellépést 
biztosítanak a szőnyeghez és megakadályozzák a megbotlást.
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539B Gripwalker Edge™
A préselt szélek mind a négy oldalán könnyű fellépést biztosítanak a 
szőnyeghez és megakadályozzák a megbotlást. A nagy teherbírású, 
de rugalmas szőnyeg, anyaga tartós, ultraibolya sugárzásnak 
ellenálló,  különböző éghajlatokon is jól használható, minden 
felülethez alkalmazkodik. A legnagyobb forgalmú helyeken is 
használható.  DMF-től DOP mentes,  ózonlebontó anyagoktól 
mentes, szilikonmentes és nehézfémeket sem tartalmaz.

Ajánlott felhasználás:
• nagy forgalmú helyekre javasolt

• beltérre és kültérre egyaránt

Tulajdonságok:
• tartós extrudált vinyl anyag
• átlós hullám minta, nyitott szerkezettel
• UV sugárzásnak ellenáll, jól használható különböző időjárások esetén
• kis lukacsos szerkezetével teljesíti nyilvános bejáratokra vonatkozó EU rendeletet
• teljes vastagság: 11 mm
• súly: 8.5 kg/m²
Fix méretek:
• 60 cm x 90 cm

• 90 cm x 150 cm

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni 

Termékteszt

Súroló képesség 

Szennyfogó képesség
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A klasszikus kültéri szennyfogószőnyegek, melyek megakadályozzák 
a szennyeződések épületbe való jutását. Tartós gumiból készült, ez 
egy nagy teherbírású szőnyeg, melyet nagy forgalomra terveztek, 
könnyen tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló. A rugalmas gumi 
kitűnő tapadást biztosít és minden felülethez alkalmazkodik.  A 
formázott szélek növelik a biztonságot és megkönnyítik a kerekes 
közlekedést.

KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - Klasszikus gumi

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™
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Termékteszt:Termékteszt:

Suroló képesség 

Szennyfogó képesség

Suroló képesség 

Szennyfogó képesség

345 Rubber Brush™
Több ezer rugalmas gumiszál biztosít automatikus cipőtisztítást 
belépéskor. A formázott gumi hátlap alatt csúszásgátló 
tapadókorongok vannak.

Ajánlott felhasználás:
• nagy forgalmú helyekre javasolt

• beltérre és kültérre egyaránt 

• Tulajdonságok:
• természetes gumiból készült
• minden oldalon gumi szegélyek határolják
• rugalmas gumiszálak
• alkalmas szélsőséges időjáráshoz
• teljes vastagság: 16 mm

• súly: 13.6 kg/m²

Fix méretek:
• 60 cm x 80 cm
• 80 cm x 100 cm
• 90 cm x 150 cm
• 90 cm x 180 cm 

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni 

565 Soil Guard™
Magas tapadást biztosító szőnyeg gumi bordázattal. A formázott 
gumi hátlap alatt csúszásgátló tapadókorongok vannak.

Ajánlott felhasználás:
• nagy forgalmú helyekre javasolt

• beltérre és kültérre egyaránt 

• Tulajdonságok:
• természetes gumiból készült
• minden oldalon gumi szegélyek határolják
• rugalmas gumibordák
• alkalmas szélsőséges időjáráshoz
• teljes vastagság: 7 mm

• súly: 6.7 kg/m²

Fix méretek:

• 90 cm x 150 cm

Takarítási javaslat:
• vízzel átmosni 
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2 mm

24 mm

083

4 mm

35 mm

084

11 mm

39 mm

325

Kiegészítők
Ferde szegélyek
• könnyű alkalmazás a helyszínen vágott szőnyegek gyári

kiegészítéséhez
• a ragasztót a szegély vékony oldalán kell használni és a

szőnyeg hátuljához kell ragasztani
Ajánlott felhasználás:
• egyedileg vágott méreteknél használjon szegélyt

083 Ferde szegély ragasztva 2 mm 
Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:
•  015, 018, 1019, 17, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198, 199,

380, 388, 389
Elérhető méretek:
• teljes tekercs:  45.7 m
• folyóméterben
• szőnyegre szerelve folyóméterben

084 Ferde szegély ragasztva 4 mm 
Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:
• 103, 271

Elérhető méretek:
• teljes tekercs: 30.4 m
• folyóméterben
• szőnyegre szerelve folyóméterben

325 Ferde szegély ragasztva 11 mm 
Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:
• 016, 113, 196, 273, 274, 539
Elérhető méretek:
• teljes tekercs: 18.3 m
• folyóméterben
• szőnyegre szerelve folyóméterben
• elérhető fekete és szürke színben

092 Toldószalag
• fekete vinyl öntapadós szalag ragasztós felületet biztosít a biztonságos kötéshez
• a dombornyomott védőpapír biztosítja, hogy a ragasztási felület tisztán maradjon
• a Notrax® ragasztót a szalag mintázott oldalára helyezze fel
• javasoljuk, hogy azonos irányba helyezzék a tekercseket ugyanabból a

szőnyegből erre a láthatatlan varratra

Javasolt felhasználás:
• vinyl alapú szőnyegek hosszanti vagy

keresztirányú ragasztásához, toldásához.
Elérhető méretek:
• teljes tekercs: 5 cm x 45.7 m
• folyóméterben
• szőnyegre szerelve folyóméterben

113K Master Trax™ Stitched Bevels 
Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:
• 113
Elérhető méretek:
• folyóméterben szőnyegre szerelve
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090 Mat Hold 
• speciális tűzött szőnyegrögzítő mely a szőnyeg hátoldalára és a

padlóhoz tapad
• megfordítható anyag
• a fehér oldallal lefelé alkalmas a szőnyegen való használatra
• a szürke oldalfelület kemény padlón használható
• biztosítja a szinte mozdulatlanságot, anélkül, hogy ragasztót kellene

használni csempén vagy szőnyegen
• gyártói javaslat szerint az alsó réteg szélétől kb 10cm-re kell elhelyezni

Javasolt felhasználás:
• beltéri szőnyegek esetén a rögzítés megoldására

Teljes tekercs:
• 60 cm széles
• 91 cm széles

Egyedi méretek:
• olyóméterben 60cm és 91cm széles tekercsekből

Hézagtöltők
• meglevő süllyeszték kitöltéséhez, a pontos illeszkedés végett
• annak érdekében, hogy a szőnyeg tökéletesen illeszkedjen a

mélyedésbe, válassza ki a megfelelő vastagságot, hogy a szőnyeg a
padlóval síkban legyen, és lehetővé tegye a megfelelő ajtónyitást

• 3 vastagságban elérhető

093 Hézagtöltő 6 mm:
• teljes tekercs: 120cm x 10 m
• folyóméterben 

094 Hézagtöltő 8 mm:
• teljes tekercs: 1120cm x 8 m
• folyóméterben 

095 Hézagtöltő 10 mm:
• teljes tekercs: 120cm x 6 m
• folyóméterben 

6 mm

8 mm

10 mm

Szőnyegen 
kell használni

Padlón kell 
használni 

086 Notrax® ragasztó
• használható szegélyek ragasztásához
•  szőnyeg rögzítése szalaghoz
• műanyag flakonban, 50 g 
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Csúszásmentesítő 
szőnyegek
Az úszómedencéknél, vizes helységekben balesetek egyik leggyakoribb oka az 
elcsúszások és az elesések. Az öltözőben, az úszómedencéknél és a zuhanyzókban, 
illetve ezek környékén csúszásveszély van nedves hidegburkolaton. Emellett a 
samponok, szappanok és olajok használata gyakran fokozzák ezt a problémát. A 
Notrax® higiénikus szőnyegek egészségesebb és biztonságosabb környezetet 
biztosítanak azáltal, hogy azonnali vízelvezetést és csúszásgátlást biztosítanak, 
valamint megelőzik a fertőzések és bőrbetegségek okozta mikroorganizmusok 
növekedését.
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A higiénikus szőnyeget antimikrobiális kezeléssel kezelik, 
hogy megakadályozzák a baktériumok, gombák és egyéb 
mikroorganizmusok növekedését, amelyek szagokat, 
bőrkiütéseket és egyéb bőrfertőzéseiket okoznak a lábon. 
A szőnyeg úgy lett kialakítva, hogy kényelmes és meleg 
legyen a csupasz lábak számára, elkülönítve a 
felhasználókat a hideg és gyakran nedves padlóktól, 
miközben a csúszás megelőzi.

A higiénikus csúszásgátló szőnyeg nyitott 
rácsszerkezetével könnyű vízelvezetést tesz lehetővé, 
amellett a megemelt szerkezet könnyű száradást biztosít, 
és megakadályozza a szőnyeg lebegését. 

A Notrax® szőnyegek tekercseken vagy moduláris 
lapokon állnak rendelkezésre, amelyek könnyedén 
elhelyezhetőek öltözőkhöz, zuhanyzókhoz és 
szaunákhoz, valamint úszómedencékhez, illetve egyedi, 
testreszabott közlekedő utakhoz, a csúszás 
megakadályozása érdekében.

Termékteszt:

Tartósság

SCsúszásmentesítés

Ergonómia

Moduláris rendszer
523   Modular Lok Tyle™ 
Meleg, kényelmes, nem porózus és könnyen tisztítható, erős 
PVC-ből anyagból készült szőnyeg. Nyílt, lyukacsos szerkezete 
biztosítja a  víz és szappan, sampon és egyéb folyadékok 
szabad és könnyű elvezetését, így nyújtva biztonságos talajt 
ezeken a helyeken. Moduláris, alakítható lapszerkezetévek 
egyesi helyszínek konfigurálhatóak.

• közepesen erős, UV álló antibakteriális PVC moduláris lapok
• teljes vastagság: 14.3 mm

• súly: 5.2 kg/m2 

Színek:
• kék, fekete
Méretek:

• lap: 30.5 cm x 30.5 cm

Kiegészítők:
• lecsapott szegélyek és sarkok telepítése segít a veszélyek
csökkentésében
• szegély: 5 cm x 30.5 cm
• sarokelem: 5 cm x 5 cm

JÓ JOBB LEGOBB
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• zuhanyzók, öltözők, szekrények mellett, úszómedencék, szaunák, stb.

Nedves környezet - Higiéniai szőnyegek

Puhaság és melegség 
a lábaknak
A tartós és higiénikus szőnyeg egészségesebb és biztonságosabb környezetet teremt 
nedves területeken, például zuhanyzóban. A redők kialakítása csúszásmentes, mégis 
kényelmes sétáló felületet hoz létre a csupasz láb számára. Az antimikrobiálisan kezelt 
felületek megakadályozzák a gombák vagy baktériumok elszaporodását. Nyílt szerkezet az 
gyors vízelvezetés érdekében. Könnyen tisztítható és minimális karbantartást igényel.

Javasolt felhasználás:
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JÓ JOBB LEGOBB

JÓ JOBB LEGOBB

JÓ JOBB LEGOBB

536 Akwadek™ 

Színek:
• kék, szürke

538 Gripwalker Lite™ 
• kis teherbírású UV álló antibakteriális hullámos szerkezetű PVC szőnyeg
• teljes vastagság: 5.3 mm
• súly: 3.6 kg/m2

• DMF- és DOP-, ózonréteget lebontó anyagoktól, szilikontól,  és nehézfémektől
mentes

Színek:
• kék, szürke

535 Soft-Step™
• kis teherbírású UV álló antibakteriális hullámos szerkezetű polipropilén szőnyeg
• teljes szélesség: 9 mm
• súly: 4.3 kg/ m2

• fehér pöttyözött, kék, bézs

Teljes tekercs, 15 m hossz:
• 60 cm széles tekercs

Termékteszt:

Tartósság:

Csúszásmentesítés

Ergonómia

Folyóméterben kapható méretek:
• 60 cm, 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Kiegészítők:
• Fekete csatlakozók hosszanti és 

széltében illesztéshez.
• 90 fokos csatlakozóelem 

Termékteszt:

Tartósság

Csúszásmentesítés

Ergonómia

Termékteszt:

Tartósság

Csúszásmentesítés

Ergonómia

Teljes tekercs, 12,2 m hossz:
• 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Folyóméterben  kapható méretek:
• 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Folyóméterben kapható méretek:
• 60 cm széles tekercs

Kiegészítők:
• csatlakoztató klipszek széltében összeillesztéshez

Tekercses megoldások

• nagy teherbírású UV álló antibakteriális rácsos szerkezetű PVC szőnyeg
• teljes vastagság: 12 mm
• súly: 7.5 kg/ m2
• DMF- és DOP-, ózonréteget lebontó anyagoktól, szilikontól,  és nehézfémektől mentes

Teljes tekercs, 10 m hossz:
• • 60 cm, 91 cm és 122

cm széles tekercsek

Színek:
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