Premier Track
Ochrona wewnętrznych podłóg dzięki
trwałym, wysokiej jakości płytkom
wejściowym

Skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, nawet z kółek wózków
sklepowych.
Bezpieczne dla obuwia na wysokim obcasie, które nie utknie w
płytkach.
System zaciskowych połączeń pozwala na łatwe przenoszenie,
czyszczenie lub wymianę pojedynczych płytek.
Łatwe docinanie do dowolnego kształtu, dzięki czemu łatwo dopasuje
się do każdej przestrzeni przy użyciu mniejszej liczby
specjalistycznych narzędzi.
Wyjątkowo trwałe wstawki dywanowe produkowane z ECONYLu®,
materiału nylonowego pochodzącego z recyklingu, wykonanego z
zużytych sieci rybackich i innych źródeł.
Idealny do montażu we wpuście na wycieraczkę wejściową.
Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1 i poślizgnięć zgodnie z BS 7976-2.

Dostępne style

szary

Części

brązowy

niebieski

Specyfikacja techniczna

antracyt

Numer części

Rozmiar

Kolor

Waga (kg)

Materiał

ECONYL® (odzyskiwany nylon)

PT010101

29 cm x 44 cm

antracyt

1.2

13.5 mm

PT010101C

30 cm x 45 cm

szary

1.2

Wysokość
produktu

PT010201

29 cm x 44 cm

niebieski

1.2

PT010201C

30 cm x 45 cm

szary

1.2

PT010501

29 cm x 44 cm

brązowy

1.2

PT010501C

30 cm x 45 cm

szary

1.2

PT010601

29 cm x 44 cm

szary

1.1

PT010601C

30 cm x 45 cm

szary

1.1

Typowe
Strefy wejściowe
zastosowanie
Metoda
instalacji

Osadzane we wpuście

Test ogniowy

BS EN 13501-1 klasa Cfl - s2

Kraj
pochodzenia

UK

Gwarancja

5 lat

Uwagi

Alba jest produktem dywanowym z tuftem i dlatego
jego wygląd może się różnić w zależności od kierunku
runa i światła w otaczającym środowisku. Aby
uzyskać jednolity wygląd, należy rozważyć odkurzanie
produktu w jednym kierunku.

Test pod
kątem
poślizgnięć

BS 7976-2 - niski potencjał poślizgu

Wysokość
materiału
dachówki

12.5 mm

Pliki do pobrania
Installation Guide

Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Premier Track - BS EN 13501 Fire Test

Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test

Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test
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